
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOINFORME 

PER A L’ACREDITACIÓ  

DELS ESTUDIS SUPERIORS  

D’ART DRAMÀTIC 

 

Centre: Eòlia ESAD 

Codi: 08068549 

 
 

 

 

 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 2 

 

 

 

SUMARI: 

 

0. Dades identificatives del centre................................................................................................ 3 

 

1. Presentació del centre.................................................................................................................. 4 

 

2. Procés d’elaboració de l’autoinforme.................................................................................. 10 

 

3. Valoració d’assoliment dels estàndards d’acreditació................................................... 21 

 

3.1 Qualitat del programa formatiu...................................................................................... 21 

3.2 Pertinència de la informació pública............................................................................. 41 

3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat........................................... 47 

3.4 Adequació del professorat al programa formatiu................................................... 71 

3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge................................................... 84 

3.6 Qualitat dels resultats dels programes formatius.................................................... 99 

 

4. Valoració i proposta del pla de millora............................................................................. 131 

 

5. Evidències..................................................................................................................................... 145 

 

6. Referències................................................................................................................................... 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 3 

 

 

0. Dades identificatives del centre 

 

 

Nom del centre 

 
EÒLIA ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic)   

Codi de centre 

 
08068549 

Dades de contacte 

 
 

EÒLIA ESAD 

Carrer de Casp, 82 baixos 

08010 Barcelona 

 

Titulació a acreditar 

 
Títol Superior en Art Dramàtic 

Any d’implantació del títol 

 
2012 

Enllaç web www.eolia.cat 

 

Enllaç SGIQ_EÒLIA ESAD 

 
http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf 

 

Responsables de l’elaboració de 

l’AUTOINFORME 

 

 

Comissio d’Avaluació Interna (CAI): 

   - Josep Galindo Solé, director Eòlia ESAD. 

   - Pere Sagristà-Ollé, coordinador de la Qualitat. 

   - Nuria Sánchez Leiva, cap d’estudis. 

   - Joan Vall Muntané, cap de secretaria acadèmica. 

   - Stephanie Sancho Contamina, cap de comunicació. 

   - Ignasi López-Pinto Font, cap de recursos materials i 

serveis. 

   - Conchita Pons de Valcárcel, cap d’orientació 

professional i recerca. 

   - Carolina Llacher Alsina, representant del PDI. 

   - Àlex Rodríguez Fons, representant de l’alumnat. 

 

Període d’exposició pública 

 
Del 19 al 28 de juny de 2018 

Responsables de l’aprovació de 

l’AUTOINFORME 

 

Comissió de la Qualitat 

Data d’aprovació 

 
29 de juny de 2018 

Data de lliurament a l’AQU 

 
2 de juliol de 2018 

 

 

http://www.eolia.cat/
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
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1. Presentació del centre. 

 

Eòlia ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic) és un projecte viu, un espai on tothom 

pot trobar un lloc on desenvolupar-s’hi. O  bé futurs professionals en constant 

aprenentatge i transformació; o bé, persones sense afany de professionalitzar-se amb 

ganes de créixer, aprendre i/o divertir-se en els àmbits del  teatre,  el  musical,  la  

dramatúrgia,  la direcció, el  cant i/o la dansa. 

El centre té com a objectius principals poder ser una eina de formació que serveixi als 

estudiants a descobrir i/o enfortir la seva identitat artística, reforçar el seu bagatge 

intel·lectual que els faci artistes polivalents, (amb profunditat, crítics i amb capacitat 

autònoma de reflexió,) i alhora vol teixir ponts professionals per ser facilitadors i seguir 

donant eines i oportunitats un cop acabats els estudis. 

Eòlia ESAD està connectada a les darreres tendències de l’escena catalana i 

internacional. Ha dissenyat una formació especialitzada per a  actors, cantants 

i dramaturgs, directors d’escena, tot incorporant-ne les tècniques més avançades i 

amb un equip docent integrat per professionals de l’espectacle, en actiu i d’alt nivell. 

Fundada a Barcelona l’any 2000, està associada amb les companyies de 

teatre Tricicle i Dagoll Dagom; i des del 2012 (coincidint amb el seu reconeixement 

oficial com Escola Superior d’Art Dramàtic) també amb la companyia Projecte Galilei.        

Des del seus inicis, col·labora estretament i de manera continuada amb els equips 

dels Teatres Victòria i Poliorama. És gestora i programadora des de inauguració de la 

nova seu (2012) del Teatre Eòlia, espai teatral on conviuen una programació 

professional amb les activitats acadèmiques pròpies del centre. 

L’escola també compta amb una companyia de postgraduats amb l’objectiu d’ajudar-

los a la seva professionalització: Companyia Eòlia  i amb uns Espais de Creació oberts 

al públic per fomentar la formació de noves companyies amb projectes innovadors. per 

als quals recentment rep i ha rebut suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la 

Generalitat de Catalunya. 

Eòlia col·labora sistemàticament i de manera periòdica amb la Facultat de Comunicació 

i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull), així com amb el 

centre ITES imatge i so, a l’hora d’establir col·laboracions d’alumnat d’interpretació en 

pràctiques de càmera.                   

Els alumnes de direcció escènica i dramatúrgia realitzen pràctiques externes a empreses 

com: Conservatori del Liceu, El Terrat, Factoria escènica internacional (FEI), Focus, La 

Seca Espai Brossa, Teatre Nacional de Catalunya (TNC)... 
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L’any 2014, la Comissió Europea va concedir al nostre centre la Carta Erasmus 

d’Educació Superior de Mobilitat Internacional a fi i efecte que el nostre alumnat 

pogués complementar els seus estudis a altres centres europeus. Paral·lelament i fins el 

moment, s’han establert convenis d’intercanvi internacional d’alumnat de titulació 

superior amb la University of Illinois a Chicago(EUA), la Rose Bruford 

College (Londres, Regne Unit) i l’Akademie für Darstellende KunstBaden-

Württemberg (Alemanya).                

Eòlia ESAD és soci d’ACESEA (Asociación Española de Centros Superiores de 

Enseñanzas Artísticas) des del 2012. Finalment, el nostre centre rep el control i suport 

relatius a l’excel·lència de la Qualitat de mans de l’AQU (Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya). 

EÒLIA ESAD, amb el nom de NOVA EÒLIA SL, és una societat limitada de Fortià Viñas, 

Rosa Galindo, Joan Lluís Bozzo, Miquel Periel, Anna Rosa Cisquella, Joan Gràcia, Paco 

Mir, Carles Sans, Josep Galindo i Pablo Ley. 

 

Estudis superiors 

Eòlia ESAD és un centre privat que imparteix des de l’any acadèmic 2012-2013 

ensenyaments artístics superiors en art dramàtic, en les especialitats 

d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema/TV) i de Direcció Escènica i 

Dramatúrgia, amb titulació oficial reconeguda equivalent a grau universitari, amb 

l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’acord 

amb allò que estableix el Reial Decret 630/2010 del 14 de maig que regula el contingut 

bàsic d’aquests ensenyaments establerts per la Llei Orgànica, 2/2006, del 3 de maig. 

La formació d’Eòlia ESAD inclou tècniques i estils de treball en constant 

renovació per ajudar a l’alumne a donar una base sòlida i professional a la seva 

vocació artística. Proposem que descobreixi què és allò que el fa diferent i únic, com a 

comunicador i com a intèrpret. L’objectiu de la nostra formació és facilitar eines 

per potenciar la creativitat de l’actor i, des del primer curs, donem l’oportunitat 

de formar part de processos creatius i d’espectacles teatrals. 

El nostre centre aposta per una formació integral i potencia la sinèrgia entre 

especialitats on els alumnes d’interpretació treballen de manera conjunta amb els 

alumnes de dramatúrgia i direcció des del primer moment. Experimentem l’ofici. A 

partir de tercer curs, també oferim assignatures de teatre en anglès així com la 

possibilitat d’entrar al programa Erasmus o realitzar estades internacionals en 

universitats europees i/o americanes. 
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El Títol Superior d’Art Dramàtic que ofereix Eòlia ESAD està inclòs dintre els 

Ensenyaments artístics superiors, que formen part de tots els Ensenyaments de 

Règim Especial que contempla el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

Són estudis amb una durada de quatre anys i s’estructuren amb crèdits ECTS (Pla 

Bolonya) així com els títols universitaris. Es consideren equivalents a Grau Universitari. 

La titulació completa consta de 240 crèdits ECTS, dividits en 60 crèdits per any 

acadèmic. 

Eòlia ESAD ofereix dues especialitats del Títol Superior en Art Dramàtic: 

- Interpretació. Classes als matins, franja de 8 a 16h 

- Direcció escènica i dramatúrgia. Classes a les tardes, franja de 14.30 a 21h. 

 

Dintre l’especialitat Interpretació, l’alumne pot optar a partir de segon curs per una de 

les dues mencions d’optativitat següents: Menció Musical i Menció Cinema i televisió. 

En funció de la menció que esculli, l’alumne cursarà diferents assignatures optatives 

que li brindaran la formació específica adequada.  També brindem a l’alumnat l’opció 

de cursar assignatures optatives de l’altre especialitat (Direcció escènica i dramatúrgia) 

per tal que puguem formar un perfil d’actor-dramaturg-director. 

Eòlia pot oferir un màxim de 144 places per als Estudis Superiors entre les dues 

especialitats (Interpretació i Direcció escènica i Dramatúrgia) i els quatre anys que 

comporta el seu desplegament a ple rendiment. Per regla general, el nombre de places 

ofertes de nou ingrés és de: 

- 24 places per a l’especialitat Interpretació.  

- 12 places per a l’especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia.  

 

Eòlia es reserva l’opció d’oferir 36 places per a l’especialitat Interpretació en cas que el 

còmput total no excedeixi les 144 atorgades pel Departament d’Ensenyament. 

Per accedir als Estudis superiors tots els aspirants han de superar una PROVA 

ESPECÍFICA D’ACCÉS que es realitza el mes de juny. Les proves són diferents per 

ambdues especialitats,  i consten d’una sèrie d’exercicis teòrics i pràctics relacionats 

amb les diferents disciplines artístiques que es treballen a la titulació. 

A partir de tercer curs, Eòlia ofereix una LÍNIA EN ANGLÈS on els alumnes de 

l’especialitat Interpretació tenen l’oportunitat de cursar fins a 8 assignatures en aquest 

idioma: Sistemes d’interpretació 5 i 6, Expressió oral i dicció 5 i 6, Entrenament corporal 

3 i 4 i Interpretació de cançons 2, i Pràctiques de Interpretació 6. 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 7 

 

Altres estudis 

A part dels estudis superiors, Eòlia ofereix també des de l’any 2000 una titulació 

pròpia no oficial, agrupada en diferents plans formatius, per aquell alumnat que es vol 

formar professionalment en els àmbits del teatre, el cant, el cos, la veu, la dramatúrgia i 

la direcció escènica. Aquesta titulació, malgrat no ser oficial, manté l’esperit i el rigor 

educatius de la formació superior, i va ser la llavor dels estudis acreditats. En aquesta 

formació s’hi inclouen també els cursos intensius i les masterclass que el centre ofereix 

puntualment al llarg de l’any acadèmic i a l’estiu, a tot tipus de gent interessada.  

Des de la seva fundació, l’escola també ha desplegat una àrea específica de formació 

per a nens i joves, des dels 3 als 18 anys, sota el nom d’El Planter. Les classes 

s’imparteixen a les tardes entre setmana després de l’horari lectiu dels centres de 

primària i secundària, i també, els dissabtes pel matí. Aquesta àrea organitza els seus 

cursos intensius específics a l’estiu, en les diferents disciplines escèniques. 

Eòlia també col·labora des del 2014 amb l’institut de batxillerat Granés, en la 

impartició de la seva modalitat del batxillerat d’arts escèniques, aportant-hi un 

coordinador, el professorat i els continguts de les matèries de modalitat i de les 

assignatures optatives.  

Aquestes tres àrees esmentades són uns espais de formació que esdevenen una 

pedrera de talents que sovint acaben nodrint els estudis superiors. De fet, un 20% 

aproximadament dels estudiants dels estudis superiors ha passat abans per alguna 

d’aquestes àrees. Fet que fa que una part sensible dels estudiants que fan les proves 

d’accés a l’ESAD ja coneixen el centre. 

Per acabar, l’escola ofereix una formació anual paral·lela, amb el nom de Teatre Sense 

Límits (TSL) on hi tenen cabuda persones amb alguna problemàtica específica o de 

grups en risc d’exclusió social que vulguin endinsar-se en les arts escèniques, en un 

marc artístic i professional. Aquesta és l’àrea social d’Eòlia. 

 

Organigrama organitzatiu, equip humà i equipaments 

Podeu consultar l’organigrama del centre a:  

http://www.eolia.cat/sobre-eolia/organigrama/ 

Podeu consultat l’equip humà del centre a:  

http://www.eolia.cat/sobre-eolia/professorat-i-departaments/ 

Podeu consultar els equipaments del centre a: 

http://www.eolia.cat/sobre-eolia/espais/ 

 

http://www.eolia.cat/sobre-eolia/organigrama/
http://www.eolia.cat/sobre-eolia/professorat-i-departaments/
http://www.eolia.cat/sobre-eolia/espais/
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Reptes de futur 

Internacionalització: 

 

Eòlia té com un dels seus principals objectius de desenvolupament establir ponts amb 

escoles, universitats, teatres i institucions culturals de l’estranger per facilitar la 

mobilitat dels seus estudiants; i també per fer possible l’arribada d’estudiants d’altres 

països a Barcelona. 

Pensem que tant la immersió lingüística i cultural, així com la presa de perspectiva per a 

l’estudiant respecte al fet creatiu i l’adopció d’altres “punts de vista”, és una eina 

pedagògica de maduració molt important per als joves artistes, els intèrprets i els 

creadors en el context del desenvolupament de les seves habilitats creatives. 

A part d’identificar-nos plenament amb la filosofia dels programes Erasmus, Eòlia vol 

proposar a més a més un altre tipus de col·laboracions més originals i continuades amb 

altres programes pedagògics i de l’àmbit de les arts escèniques de tota Europa i d’arreu 

del món. Volem que de la sinèrgia entre institucions en pugui sorgir quelcom més que 

l’oportunitat per a un alumne de viatjar individualment a un altre país en immersió 

lingüística i cultural. 

Volem realitzar projectes comuns de col·laboració que ens facin treballar en equip i que 

posin en contacte tant els nostres grups d’estudiants, com el nostre professorat i les 

nostres estructures internes amb les d’altres centres, ja siguin escoles superiors, 

universitats o companyies professionals de l’estranger. Per això neix l’àrea EÒLIA 

INTERNACIONAL, per donar sentit, fer possibles i aglutinar totes les iniciatives 

relacionades amb Eòlia que impliquen la vinculació amb altres agents internacionals, 

que poden enriquir el projecte amb noves idees i amb altres experiències i apropar-los 

als nostres estudiants i a la nostra ciutat. 

Plataforma professional per al desenvolupament de projectes d’arts 

escèniques: 

Tot l’esforç i energia que es posa en els projectes de la Companyia Eòlia, o els Espais 

de Creació (humà i d’infraestructures) o recentment en els grups de recerca, està dirigit 

a crear un teixit de postgraduats que es pugui beneficiar dels ponts que el centre 

ofereix amb el seu contacte amb el món professional. Eòlia vol ser viver de noves 

companyies, i esperonador de noves tendències, en la interpretació, el musical, la 

dramatúrgia i la direcció escènica i en la vessant interdisciplinària de les arts en general. 

Eòlia sempre està oberta a donar espai a les iniciatives emprenedores i creatives dels 

estudiants i dels que, un cop titulats, ja no ho són, però que segueixen sent part 

d’aquesta comunitat. D’aquí que es treballi també en la cessió d’espais a companyies 

dins i el marc dels Espais de Creació i fora d’ells. També s’estan fent primeres passes en 

experiències pilot de grups de recerca transversals (barrejant professorat i estudiants 

graduats o en curs) per incentivar altres maneres de interessar-se per les arts 
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escèniques, que a llarg termini poden ajudar a transformar la percepció social de que el 

teatre és bàsicament entreteniment. Les arts escèniques també generen coneixement. 

Pensem que la investigació és part fonamental de la nostra manera d’entendre el teatre 

i que ha d’estar present en qualsevol art. Per això moltes de les accions de 

professionalització ja són una realitat, però en un centre que encara ha tret tot just 

dues promocions i mitja de titulats necessitarem un arc de cinc anys més per començar 

a veure els resultats reals i comprovar la fertilitat de totes aquestes iniciatives i, en 

definitiva, d’aquest treball.  
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme 

 

Per ser fidels amb el procediment que s’ha projectat en relació a la creació del CAI, hem 

decidit que la millor manera de ser transparents és poder seguir en detall les principals 

cites de l’agenda que l’ha gestat i que n’ha seguit el funcionament. Aquesta agenda, 

redactada per direcció, s’ha ocupat de seguir també vetllant perquè els objectius que 

s’han marcat a priori, i allò que s’ha corregit pel camí, serveixin a l’objectiu de redactar 

un Autoinforme coherent, i que s’ajusti amb la realitat del centre en totes les seves 

dimensions. Per això, hem recorregut aquest camí amb esperit constructiu i amb la 

confiança que aquest procés d’acreditació serveix per a seguir millorant, i seguir tenint 

encara més presents a tots els grups d’interès del centre alhora de prendre les futures 

decisions d’aquesta millora. 

Així doncs, l’agenda que es presenta a continuació s’ha anat corregint en relació a la 

seva previsió en funció de la realitat dels esdeveniment. Per això, pensem que podria 

ser una bona referència per a qualsevol centre superior d’una escala similar a la nostra 

que hagi d’abordar un primer Autoinforme. 

L’Agenda de punt de partida té tres accions fonamentals programades: 

 Confeccionar l’equip de treball. 

 Atribuir les responsabilitats de confecció de l’Autoinforme. 

 Decidir i compartir els paràmetres essencials de la redacció d’aquest des 

de la Política del centre. 

 Calendarització del procés d’elaboració de l’Autoinforme. 

 

Agenda de la creació i seguiment de les activitats del CAI 

DATA: 20/07/2017 (REUNIÓ PRELIMINAR FINAL CURS 16-17). 

Es reuneixen els integrants del nucli de decisió del PAS del centre per avaluar el 

procediment a seguir de cara a configurar el CAI (comissió d’avaluació interna) i 

proposar els seus integrants. L’equip del PAS participant en aquesta reunió són 

proposats per direcció com a responsables de la redacció de l’Autoinforme: 

 Josep Galindo (director) 

 Pere Sagristà (sots-director i Coordinador de Qualitat del centre) 

 Núria Sánchez-Leiva (Cap d’estudis) 

 Stephanie Sancho (Cap de Comunicació i admissions) 

 Joan Vall (Cap de Secretaria Acadèmica) 

 Conchita Pons (Cap de Producció i Orientació professional) 
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 Ignasi López-Pinto (Cap d’Infraestructures i serveis) 

 

En aquesta reunió es parla de l’estat d’implementació dels processos del SGIQ, donat 

que aquests integrants del P.A.S són també els responsables d’aquests processos, que 

han de ser la matriu que permeti elaborar l’autoinforme amb el màxim de detall i 

justificació. En aquesta reunió, direcció remarca la necessitat de pensar en que 

aquesta redacció de l’Autoinforme passa primordialment per reflexionar sobre en 

quin punt de desplegament es troben els processos del SGIQ. I que aquesta 

reflexió, juntament amb els seus indicadors, és l’essència d’aquest Autoinforme, 

que té com a referència l’evidencia del darrer IST (informe anual). Per tant, el primer 

objectiu són els indicadors; i a partir d’allà començar les redaccions per contextualitzar-

los. A la reunió  s’encarreguen i es plantegen les següents accions específiques per 

començar a avançar: 

I. Es decideix que a la propera reunió dels PAS es portaran propostes de 

noms dels integrants addicionals del CAI per decidir-los a la propera 

reunió: Es pretén incloure un professor/a i un estudiant, que tinguin 

un perfil de col·laboració proactiu, seguint criteris de paritat.  

 

II. S’estableixen les responsabilitats i els grups de treball preliminars 

de l’Autoinforme en funció de les dimensions del SGIQ i les seves 

associacions més coherents per començar a reflexionar sobre l’abast de 

la feina. I s’atribueixen les responsabilitats bàsiques de la seva redacció. 

En algun dels punts es creen responsabilitats compartides tenint en 

compte la recent incorporació d’algun membre de l’equip i la 

complexitat i extensió dels propis processos. Responsabilitats: 

 

1-Redacció a la Introducció de centre. (Direcció/Sots-direcció). 

2-Redacció a la organització del CAI i procés d’elaboració de 

l’autoinforme. (Direcció). 

3.1-Qualitat del programa formatiu (Cap d’estudis i Cap de secretaria 

acadèmica). 

3.2-Pertinença de la Informació Pública (Cap de Comunicació). 

3.3-Eficàcia del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (Coord. de 

Qualitat i Direcció). 

3.4-Adequació del professorat al programa formatiu. (Sots-direcció). 

3.5-Eficàcia dels sistemes de suport a l‘aprenentatge. (Cap de 

infraestructures, Cap de producció, Direcció Adjunta). 

3.6-Qualitat dels resultats dels programes formatius.(Cap d’estudis i 

Cap de secretaria acadèmica). 
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4-Revisió de la redacció general de l’Autoinforme: (Direcció i Cap de 

Qualitat). 

 

Al Coordinador de Qualitat del centre (sots-director) se li atribueix la responsabilitat 

de seguir el procés general, coordinar les reunions de grup, i vetllar perquè 

s’acompleixin els terminis establerts en la redacció de l’Autoinforme.  

 

També cal tenir present que les persones que ocupen els càrrecs de Cap d’estudis, 

Cap de Producció i Direcció tenen també plaça de docents al centre. I això 

determina que totes les reunions i el desenvolupament de les dinàmiques de 

treball tenen de base una mirada sensible a determinats aspectes pedagògics que 

no es tindrien en compte si aquests càrrecs tinguessin un perfil merament 

executiu i organitzador desvinculat de la docència. 

 

En aquesta estructura de treball queda pendent determinar quina serà la 

implicació del representant dels estudiants i del representant del professorat. 

 

 

DATA: 25/10/2017 (REUNIÓ ORIENTACIÓ A L’AQU). 

Reunió a la seu de l’AQU: on s’enfoca la feina específica de les titulacions superiors  

d’art dramàtic en relació al procés d’acreditació. Allà, els membres de l’AQU i  

d’Ensenyament comparteixen informació i contrasten criteris amb els dos centres  

acreditats d’art dramàtic (EÒLIA i Institut del Teatre).  Se’ns pregunta sobre alguns  

aspectes específics per consensuar criteris en relació a quines assignatures són   

susceptibles de ser revisades a l’acreditació donades les característiques específiques   

del estudis. I també es debat sobre quin tipus de professionals pensem que són els   

idonis per a la formació del CAE.  

 

Per part d’Eòlia, a la reunió hi són presents: 

  

 Josep Galindo (director) 

 Pere Sagristà (sots-director i responsable de Qualitat del centre) 

 Núria Sánchez-Leiva (cap d’estudis) 

 Stephanie Sancho (Cap de Comunicació i admissions) 

 Joan Vall (Cap de Secretaria Acadèmica) 

 Conchita Pons (Cap de Producció i Orientació professional) 

 Ignasi López-Pinto (Cap d’Infraestructures i serveis) 

 

Per part de l’AQU i del Departament d’Ensenyament, se’ns fa saber que hi ha  

prevista una reunió a mitjans d’abril 2018 per atendre els dubtes que hagin sorgit en el 

procés d’elaboració de l’Autoinforme. Aquesta segona trobada ens donarà marge de 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 13 

 

 correccions i resolució de dubtes, ja que la data d’entrega oficial de l’Autoinforme serà  

al juny del 2018. 

 

DATA: 27/10/2017. REUNIÓ CALENDARITZACIÓ DE L’AUTOINFORME. 

REUNIÓ dels membres del PAS per seguir avançant de manera definitiva en el procés 

d’organització de les tasques preparatòries per a la realització de l’autoinforme i 

calendaritzar les activitats: 

I. S’estableix una data per tenir un primer esborrany intern 

d’autoinforme: el 9 de març de 2018. (Es vol evitar que les accions clau 

del tancament de curs interfereixi amb el moment àlgid de la redacció 

de l’Autoinforme). Amb aquest objectiu, cada responsable crearà la seva 

pròpia agenda personal per cada estàndard. 

II. Es proposen i s’aproven per consens del PAS les darreres incorporacions 

al CAI: 

 

 Carolina Llàcher (professora d’assignatures teòriques comunes 

als estudiants de Interpretació i de Dramatúrgia i Direcció, amb 

quatre anys d’antiguitat al centre, molt ben valorada 

pedagògicament pels estudiants, i amb un bon perfil personal 

analític i de treball en equip. És sociòloga i titulada en art 

dramàtic). 

 Alexandre Rodríguez (estudiant de segon curs de l’especialitat de 

Interpretació, que realitza les assignatures optatives en l’àmbit de 

la Dramatúrgia i Direcció -fet que fa que pugui tenir una mirada 

transversal a les diferents especialitats del centre. A més, 

l’estudiant ja forma part també de la Comissió Permanent de la 

Qualitat).  

 

DATA 10/11/2017: OFERIMENTS INCORPORACIÓ AL CAI. 

Direcció proposa als dos escollits per participar en el CAI si volen prendre part i 

implicar-se en el procés de la realització i seguiment de l’Autoinforme i, per tant, passar 

a formar part de manera efectiva de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI). Els 

seleccionats accepten. 

DATA 30/11/2017: ESTAT DELS PROCESSOS i REFLEXIÓ SOBRE LES TASQUES DELS  

NOUS MEMBRES DEL CAI. 

 

El CAI es reuneix per decidir com incorporarà als nous integrants. I ens posem al dia del 

grau de desenvolupament dels diferents àmbits de l’esborrany de l’autoinforme. El 

processos on hi participa secretaria acadèmica i cap d’estudis són els que han avançat 

amb més velocitat. Però tots els responsables semblen haver agafat veritable 
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consciència de la quantitat de feina que encara queda per fer. S’obre el debat de com 

incorporar amb tasques específiques els dos nous integrants del CAI. Es fan propostes i 

s’obre període de reflexió per integrar els dos nous participants.  (El CAI resta obert a 

propostes dels equips de treball per integrar-hi els nous participants en alguna de les 

seves línies). 

 

DATA 01/02/2018: SESSIÓ INFORMATIVA NOUS MEMBRES DEL CAI. 

Joan Vall (Cap de Secretaria Acadèmica) dirigeix una sessió informativa pels nous  

incorporats al CAI. Els explica els protocols generals de funcionament. Els transmet la 

 informació de la  SESSIÓ FORMATIVA de l’AQU, i els posa al dia del procés que  

els altres membres del CAI han realitzat fins al moment. Els posa en contacte amb les  

fonts de consulta generals del procés d’acreditació: Informes se seguiment, guia de 

 l’acreditació, referents externs possibles, etc...i se’ls deixa un marge de temps per  

processar la informació. 

 

El Cap de Secretaria Acadèmica els encarrega també un primer estudi extern sobre 

l’accessibilitat de la informació de la web relativa als estudis superior. Aquesta anàlisi 

externa ens permet tenir un feedback específic interessant, i alhora fomenta una 

primera via personal d’immersió dels participants en els diferents àmbits d’interès. Els 

comentaris es transmetran a l’àrea de comunicació i es tindran en compte. 

 

FEBRER 2018: PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS GRUPS DE  

TREBALL. 

 

Durant aquest més de febrer els responsables comencen a treballar en profunditat amb 

l’objectiu de confegir l’esborrany intern d’Autoinforme. I posa en marxa la comunicació 

dels responsables amb les persones que habitualment col·laboren en les diferents 

dimensions del SGIQ per compartir informació i aprofundir en l’aplicació, revisió i 

millora de protocols que no estan encara implementats en els processos del SGIQ. 

Destaquem les següents accions: 

 

I. Es rep el feedback dels dos nous integrants del CAI sobre la 

informació web (vinculada amb l’accessibilitat de la informació). 

Aquesta informació es traspassa a la responsable de comunicació. 

 

II. Tenen llocs altres petites reunions  transversals on els responsables 

interaccionen entre ells per demanar assessorament i opinió per saber 

com s’està començant a desenvolupar la realitat de la feina, i perquè 

aquells amb menys experiència en el centre tinguin recolzament. Malgrat 

això, la feina és en definitiva nova per a tots; la profunditat de 

l’Autoinforme ultrapassa el retiment de comptes habitual del IST 
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(Informe de Seguiment de la Titulació anual). I la dificultat de la feina 

augmenta, donat que els responsables dels processos s’esforcen en 

acabar d’implementar les zones dels processos que encara estan en 

desenvolupament. 

 

III. En aquest cas, el Coordinador de Qualitat del centre s’encarrega 

també d’assessorar a aquells que estan tenint dificultats en la redacció 

específica de l’Autoinforme i d’anar marcant una agenda de reunions 

paral·leles setmanals amb aquells que ho necessiten. 

 

IV. Es dóna molta prioritat en avançar en les evidències de les avaluacions 

de les assignatures -estàndard 3.1-; que ja es veu que serà un dels 

capítols més complexes d’elaborar. Els responsables fan reunions 

setmanals amb assessorament de direcció per valorar l’estil amb el qual 

es presentarà aquest tipus d’evidència que s’entén que és clau. 

 

V. Direcció es reuneix amb els dos nous membres del CAI externs al 

PAS per separat, per valorar i compartir la importància de la seva 

participació i analitzar amb ells en què pensen que es pot traduir 

aquesta vinculació al procés. S’especula sobre diferents opcions, però 

entenem que la formació per poder desenvolupar-les seria molt 

complexa i potser poc productiva, i que els faria perdre objectivitat. 

 

VI. Direcció -juntament amb el Coordinador de la Qualitat)- decideix, també, 

en relació a la participació dels dos membres del CAI externs al PAS, 

(professora i estudiant) que faran una tasca de revisió final dels 

materials. S’aprofitarà el seu desconeixement de la vessant tècnica de 

molts dels protocols perquè juguin un rol de revisió objectiva per avaluar 

la claredat, fidelitat i coherència de l’Autoinforme final abans de la seva 

presentació pública. Es tem que la presentació pública final del material 

(publicació) a tots els grups d’interès del centre -en ple mes de juny 

(amb tothom en plens exàmens i avaluacions)- no tingui un retorn gaire 

específic. I es vol apostar per obtenir un retorn detallat de, com a mínim, 

dos membres convidats a la comissió. Aquesta serà la seva missió clau. 

Vindran a jugar, en definitiva, el rol de col·laboradors externs, vinculats 

però a dos grups d’interès essencials en el centre (el professorat i 

l’alumnat). I així ens garantirem un nivell de revisió profund per part 

d’aquests agents.  

 

DATA 05/03/2018: MODIFICACIÓ DE LA DATA DEL PRIMER ESBORRANY INTERN. 

En reunió dels responsables de la redacció de l’Autoinforme, i vist el nivell 

 d’endarreriment d’alguns dels responsables sobre la calendarització prevista, es 

 decideix que es modifica la data de configuració del primer esborrany intern  
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d’autoinforme que hi havia prevista pel dia 9 de març; i es passa al 23 de març. Alguns 

 dels membres del CAI ja han enviat esborranys parcials dels seus estàndards al  

Coordinador de Qualitat. Però davant l’evidència que no tots els membres han pogut  

acabar l’esborrany primer es decideix un aplaçament de data. El Coordinador de 

 Qualitat accepta aquest aplaçament i convoca reunió del CAI al complet pel dia  

20/03/2018. Es marca aquesta reunió prèvia de control a la nova data d’entrega per fer  

una reunió resum (en profunditat) per compartir amb tot el CAI l’estat real de  

l’Autoinforme. 

 

DATA 20/03/2018: REUNIÓ DEL CAI AL COMPLET.  

Aquest ha estat un punt d’inflexió important en el procés d’elaboració de l’autoinforme. 

És la primera reunió general de la comissió amb tots els integrants (inclosos els externs 

al PAS). I es pot resumir en cinc punts: 

I. S’han nombrat i comentat públicament els indicadors relatius als 

diferents àmbits de l’Autoinforme (per assegurar que tothom -

especialment les noves incorporacions al CAI- estan assabentats). 

II. Cal incidir en les propostes de millora dels processos. (Incloent el 

calendari anual d’actuacions). Revisar també que les evidències estan 

actualitzades en cada procés. 

III. S’ha fet una mirada global del procés de l’Autoinforme i s’ha recordat i 

ajustat la calendarització.  

IV. El Coordinador de Qualitat ha proposat començar a treballar amb un 

document únic per així afavorir l’aglutinació de la informació i així donar 

peu a l’esborrany preliminar confirmat pel dia 23 de març. Es preveu 

tenir un esborrany sòlid a mitjans d’abril, coincidint amb la reunió de 

dubtes i aclariments prevista a l’AQU (data per determinar).  

V. Revisió de l’adequació dels equips de treball plantejats. S’han proposat 

millores en la composició dels equips de treball en dos estàndards: 

a. Eficàcia dels sistemes de suport a l‘aprenentatge: (Cap de 

infraestructures, Cap de producció, Cap d’Estudis i Cap de 

Secretaria acadèmica). Aquests dos darrers integrants 

s’han afegit al grup valorant el seu coneixement del PAT 

(Pla d’Acció Tutorial del centre), ja que l’estàndard 

recomana incloure aquesta acció com a un servei a 

l’alumnat. I són essencials per portar a terme aquesta 

reflexió. (Per Eòlia el PAT és una eina tan vinculada a 

l’acció pedagògica que és part de la programació 

pedagògica; no ho entenem com una eina de suport, sinó 

com acció pedagògica directa).  

b. Revisió de la revisió general de l’Autoinforme: (Direcció i 

Cap de Qualitat, la professora i l’estudiant). Es comunica a 

la professora i l’estudiant implicats al CAI, que formaran 

part oficialment del grup de la comissió que revisarà 
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l’informe final un cop redactat l’esborrany públic. Seran 

els darrers en fer esmenes i comentaris quan es procedeixi 

a la publicació. 

 

 

CONCLUSIÓ: Fins a mitjans d’abril es seguirà treballant en petits grups (s’ha 

mostrat el més efectiu i ràpid). I tornarem a fer una reunió de la Comissió just 

abans de la visita d’orientació a la seu de l’AQU a mitjans d’abril. 

Es treballarà amb sessions monogràfiques per processos i temes d’interès en 

aquelles àrees que estant resultant més complicades: 

- SESSIÓ INDICADORS 

- SESSIÓ EVIDÈNCIES. 

- SESSIÓ PROCESSOS TRANSVERSALS 

- (ANÀLISI DE RESULTATS / PUBLICACIÓ DE INFORMACIÓ) 

- SESSIÓ QUALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS 

- SESSIÓ REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS 

 

 

DATA: 17/04/18. ABRIL.  

 

La reunió amb AQU s’endarrereix en el calendari per raons alienes.  Es preveu a mitjans  

de maig. S’espera arribar allà amb l’esborrany sòlid tal com estava previst.  

L’autoinforme va creixent i alguns dels estàndards ja poden programar de manera molt  

aproximada el final de la feina. Però el retard en aquesta reunió propicia que es torni a  

endarrerir aquesta data per donar temps a alguns dels responsables per arribar a  

termini d’una millor manera. I es segueix funcionant fins a mitjans de maig en petits  

grups de treball de treball, però sense sessions plenàries del CAI. 

 

DATA: 17/05/18. REUNIÓ DEL CAI PREPARATÒRIA PER LA DARRERA REUNIÓ  

AMB AQU 

 

La reunió amb AQU ja té data: 24/05/18. I és opcional. 

Malgrat que el sistema de centralització en document comú de la memòria dóna al 

Coordinador de la Qualitat una visió de l’estat d’elaboració de l’Autoinforme, la trobada 

serveix per posar en comú entre els responsables dels estàndards el grau exacte de 

desenvolupament. A part, no tota la informació està actualitzada en el document comú, 

i es demana els assistents que, sense excepció, actualitzin dades i redactats ja que el 

Coordinador de la Qualitat es disposa a fer una revisió de l’estat de la redacció. 

Es proposa compartir dubtes per a la reunió prevista amb AQU pel dia 24/5/18. En 

sorgeixen alguns, però l’equip sobre tot necessita més temps per acabar de completar 

informacions, fer reflexions sobre els indicadors, i acabar de recollir-ne alguns de l’any 
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en curs que es volen fer servir, ja sigui perquè seran més fiables i representatius, o 

perquè s’acaben d’implementar. 

Els dubtes no són molt significatius. Però la comissió decideix que hi enviarà una 

delegació amb el Director i el Coordinador de Qualitat i el Cap de Secretaria 

Acadèmica. Qualsevol altre membre que hi vulgui anar té una setmana per decidir-ho, 

ja sigui perquè sorgeixen dubtes específics o bé per estar més connectat al procés. 

  

DATA: 24/05/18. REUNIÓ A L’AQU DELS DELEGATS DEL CAI D’EÒLIA. 

Hi assisteixen per part d’Eòlia els tres delegats esmentats. I per part d’AQU els dos  

responsables de seguiment.  Es clarifica la data final d’entrega: 2 de juliol del 2018.  

Aquests quinze dies per sobre de l’estimació prevista dóna més marge per acabar de  

portar a terme el procediment previst. Es parla també de la composició del CAE.  

(Pendents de propostes i decisions).  

 

DATA: 15/06/18. REVISIÓ DE L’ESBORRANY. CORRECCIONS DE LA REDACCIÓ  

FINAL. 

 

Del dia 15 al dia 18 de juny, Direcció i el Coordinador de la Qualitat fan la revisió de la  

redacció de l’esborrany final, per convertir-lo en un document homogeni llest en forma 

 i contingut a punt per compartir en obert. Es reben comentaris per part de la 

professora i l’estudiant integrats del CAI (i d’altres grups d’interès)  i s’esmenen els 

camps oportuns que els responsables de la redacció creuen convenients per consens. 

 

DATA: 19/06/18. PUBLICACIÓ DEL DOCUMENT A LA COMUNITAT DEL CENTRE. 

Es publica l’autoinforme a la web del centre i s’avisa a la comunitat de la seva  

publicació. Donem una setmana perquè es puguin fer al·legacions que es  

registraran a la publicació final i definitiva del 2 de juliol, tant al web del centre com a 

l’adminstració. 

  

DATA: 29/06/18. REVISIÓ FINAL. 

DATA: 02/07/18. ENVIAMENT DE L’AUTOINFORME. 

S’envia l’Autoinforme al Departament d’Ensenyament i a l’AQU en format digital. 
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Reflexió autocrítica, a tenir en compte per a l’elaboració de 

futurs autoinformes 

El procés d’elaboració de l’autoinforme ha estat complex. No tant per la dificultat en sí 

de la tasca, sinó perquè és una feina molt més extensa que l’IST anual; i ens mancaven 

referències per estar segurs que el procediment que hem emprat a nivell organitzatiu 

era l’idoni. A banda, no tots els processos del SGIQ estaven implementats al 100%, i 

l’Autoinforme ha provocat la implementació d’algunes evidències, indicadors i reunions 

que encara no s’havien posat en pràctica. 

PROPOSTES DE MILLORA DE LA ORGANITZACIÓ:  A revisar i aprovar al setembre 

del 2018 per la comissió i per Direcció. Havent acabat ja l’autoinforme, hi ha una 

sèrie de millores per aquest procés, que s’espera que sigui un cop cada sis anys, 

(segons la normativa actual). 

I. Hauria estat millor fer abans la selecció dels dos membres del CAI 

(estudiant i professora). I haver-los format amb més temps. Final del curs 

anterior hagués estat ideal per poder treballar amb més qualitat i 

perspectiva. 

II. Hauria estat millor valorar les funcions dels dos membres del CAI 

(estudiant i professora) abans de triar-los. I la selecció es va fer en funció 

de la idoneïtat dels seus perfils en base a la seva capacitat de ser crítics, 

constructius, i d’aportar opinió en un equip de treball; però sense tenir 

prevista una funció concreta. Han resultat ser adequats. Però es corria el 

perill d’infrautilitzar-los. 

III. Els membres del CAI que formen part del PAS han estat tant immersos 

en la seva pròpia reflexió dels processos i en el dia a dia de la feina, que 

no ha resultat fàcil pensar en les tasques pels dos nous membres.  

Era la primera vegada que es feia. Finalment s’ha trobat un encaix útil i 

que aporta una perspectiva que posa en valor precisament aquesta 

mirada externa. Però es podria haver fet diferent. (Hi ha d’haver una 

reflexió amb més profunditat per la propera ocasió). 

IV. La periodicitat de les trobades del CAI ha estat més irregular del previst, 

tenint en compte que l’activitat diària del centre (especialment al voltant 

de les èpoques d’avaluació -desembre/gener- o a èpoques com la del 

Saló de l’Ensenyament) ha dificultat les reunions i ha demanat un esforç 

extra a l’equip per acabar d’aplicar la part dels processos que no estava 

implementada i posar èmfasi alhora en la pròpia reflexió i redacció de 

l’Autoinforme.  

V. Seria interessant poder tenir més membres externs al nucli dur de gestió 

dels processos. (Malgrat que paradoxalment un extern no coneix el 

centre i algunes reflexions li serien alienes, però treballant amb més 

temps es podria plantejar). I idealment també seria bo tenir algun 
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especialista extern. En aquesta ocasió es va descartar la idea per raons 

de pressupost i de no tenir del tot clar el perfil idoni. La manca de temps 

va impedir portar més a fons aquesta reflexió, que pensem que és 

important.  

VI. La calendarització dels esborranys successius poques vegades s’ha pogut 

seguir durant el procés. Excepte el darrer termini podríem dir que la 

resta no s’han complert com es preveia, tal com expliquem a l’agenda, 

que s’ha anat ajustant a mesura que es modificava. 

VII. S’hauria d’haver començat l’autoinforme en les mateixes dates que 

s’inicia la redacció del IST anualment (juliol-setembre), i tenir un any real 

d’elaboració. Però es va esperar a iniciar l’activitat en previsió 

d’instruccions específiques, que van arribar, i que van ser útils. Però no 

ha sobrat temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 21 

 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

d’acreditació 

 

3.1 Qualitat del programa formatiu 

Les institucions han de disposar de processos dins dels seus SGIQ que permetin el 

disseny i l’aprovació de les titulacions, de forma coherent amb els estàndards i 

directrius europeus per a l’assegurament intern de la qualitat en les institucions 

d’educació superior, en especial l’ESG 1.2 (Disseny i aprovació dels programes), que 

estableix que «les institucions han de tenir processos per al disseny i l’aprovació dels 

seus programes. Cal dissenyar els programes per tal que satisfacin els objectius 

establerts, incloent-hi els resultats d’aprenentatge previstos. Cal especificar i comunicar 

clarament la titulació que s’obté en finalitzar un programa.  

 

A més, aquesta titulació ha de referir-se al nivell corresponent del marc nacional de 

titulacions de l’educació superior i, en conseqüència, al marc de titulacions de l’EEES», i 

també l’ESG 1.3 (Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat), 

que indica que «les institucions han de garantir que els programes s’ofereixen d’una 

manera que anima l’alumnat a adoptar un paper actiu en la creació del procés 

d’aprenentatge, i que l’avaluació dels estudiants reflecteix aquest enfocament» (ENQA, 

2015). 

 

3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 

requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del 

MECES. 

Eòlia va iniciar el seu procés d’elaboració de la seva Memòria de Verificació del Títol 

Superior en Art Dramàtic l’any 2007 en base a una formació pròpia (títol propi) que 

portava uns anys impartint. 

Per l’elaboració de la memòria es van seguir les directrius del Reial Decret 630/2010, 

del 14 de maig, pel qual el Ministeri d’Educació regula el contingut bàsic dels 

ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establerts en la Llei Orgànica 

2/2006, del 3 de maig, d’Educació. Es va comptar amb l’assessorament del Dr. Gaspar 

Rosselló, director de l’Agencia de Qualitat de la UB, al qual vam ser adreçats pel 

Consorci d’Educació a la primavera del 2010 amb la finalitat de realitzar la memòria 

d’acord amb els requisits i el format que estableix l’administració segons les directrius 

de Bolonya. En l’etapa final, es va comptar també amb l’assessorament directe del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’AQU Catalunya. 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 22 

 

La Memòria de Verificació (VERIFICA) va ser elaborada per un equip d’experts i docents 

del centre, en un període temporal d’un any i mig. L’Agència per a la Qualitat 

Universitària (AQU) va fer una avaluació de la Memòria de Verificació del Títol d’Eòlia 

ESAD el desembre de 2012. En la primera avaluació de l’AQU es feia esment que calia 

ampliar algunes informacions sobre l’accés i preveure una millor planificació de 

professorat i recursos materials per als cursos futurs. També es manifestava en millorar 

els processos de metodologia i d’avaluació de l’alumnat, així com els apartats de la 

gestió del professorat. 

Durant el primer trimestre de l’any 2013 el centre va corregir la memòria, afegint les 

informacions que recomanava l’AQU en la seva valoració, i es va concretar en la 

Memòria de Verificació final (E3.1.1_01) que va ser aprovada definitivament. AQU va 

presentar el seu informe favorable per a l’aprovació de la Memòria de Verificació a 

maig de 2013  (E3.1.1_02). 

 

Setembre 2012 Presentació a l’AQU de l’esborrany del VERIFICA per a la seva aprovació 

Desembre 2012 
Primer informe de l’AQU, amb els requisits i les recomanacions per a la 

seva correcció i millora 

Març 2013 Presentació de l’última revisió, amb les esmenes i l’acabat final 

Maig 2013 Informe final favorable de l’avaluació de l’AQU 

 

L’autorització de l’obertura d’Eòlia ESAD com a centre privat per impartir estudis 

superiors d’art dramàtic es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat a data 30 de 

juliol de 2013 (E.1.1_03). 

L’aprovació del pla d’estudis del Títol Superior d’Art Dramàtic del nostre centre es va 

publicar definitivament en la Resolució ENS/1556/2014, de 23 de juny  del Departament 

d’Ensenyament. (E3.1.1_04). 

 

La Memòria de Verificació actualitzada és pública i consultable al web del centre 

(E3.1.1_05). La versió que està publicada és la revisió de novembre 2017, on s’hi recullen 

ja les petites modificacions que ha anat incorporant el centre des de la seva aprovació, 

sempre justificades i aprovades en els seguiments que fa AQU Catalunya anualment.  

 

Any rere any, i segons marca el programa AUDIT-EAS proposat per l’AQU Catalunya, el 

centre està obligat a presentar un Informe de Seguiment de la Titulació (IST), on ret 

comptes amb el Departament d’Ensenyament i l’AQU i presenta les seves propostes de 

millora anuals.  

Tots els IST que s’han presentat des de 2013 fins 2016 són públics i es poden consultar 

al web del centre, a l’apartat de qualitat. 

- IST 2013 (E.3.1.1_06) 

- IST 2014 (E.3.1.1_07) 

- IST 2015 (E.3.1.1_08) 

- IST 2016 (E.3.1.1_09) 
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En els IST el centre aporta informació en relació a diferents dimensions: 

1. Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de la titulació (la 

informació que el centre publica a la web i és accessible a la comunitat 

d’estudiants i als futurs alumnes). 

2. Informació pública sobre dades i indicadors de la titulació (dades sobre 

accés, professorat, resultats acadèmics...) 

3. Anàlisi valorativa de la titulació en relació a la memòria anual del curs passat 

i accions de millora per al proper curs. 

4. Idoneïtat del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) per al 

seguiment de la Titulació. 

 

L’IST que corresponent a l’any 2017, i per indicació del mateix departament 

d’Ensenyament i de l’AQU, no es va haver d’elaborar ni presentar. Per contra, el centre 

ha hagut de confeccionar el present autoinforme que dona resposta escrita per a 

l’acreditació de la titulació. 

 

A continuació i a títol informatiu, es relacionen les modificacions fetes previstes des del 

curs acadèmic 2017-2018 i també les previstes en cursos acadèmics posteriors que 

encara no han estat informades al Departament d’Ensenyament en cap IST: 

 

- Última revisió d’alguns requisits d’accés a les assignatures. Correccions i 

modificacions d’algunes de les fitxes del Pla Docent del centre.  Al web 

del centre es poden consultar les fitxes del Pla Docent ja rectificades, en la 

seva totalitat. En cap cas se n’han modificat els noms o les competències a 

assolir.  

 

- Ampliació d’aspectes relacionats amb normativa de permanència del 

centre. En la Memòria de Verificació hi havia  informació escassa sobre la 

permanència en els estudis, ja que com a centre privat Eòlia no està 

obligada a complir la normativa que marca el Departament d’Ensenyament 

pels centres de titularitat pública. Tot i això, el centre ha volgut elaborar una 

normativa més exhaustiva, tot prenent com a base la que marca el 

Departament per als centres públics. Aquesta normativa ampliada va ser 

aprovada en l’acta del 31 de maig de 2018  (E.3.1.1_10) i es farà pública al 

web del centre un cop sigui verificada en aquesta acreditació. 

 

- Competència en una llengua estrangera europea. Quan la Memòria de 

Verificació va ser aprovada per l’AQU, el mes de maig de 2013; aspectes 

relacionats amb la competència en les llengües estrangeres europees per 

part de l’alumnat no estaven prou desenvolupats en la mesura que ho estan 

en l’estadi actual de la qüestió. Des d’aleshores ençà hi hagut una normativa 

reguladora (Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener); això sense entrar 
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en el debat obert aquests darrers anys sobre si és aplicable la norma sobre 

la demanda d’un B-2 als estudiants universitaris que acaben la carrera.  

Aquest punt del nostre VERIFICA, poc desenvolupar en l’inici, i per 

recomanació expressa del mateix departament d’Ensenyament, ha estat 

posteriorment matisat i ampliat. Més avall, en aquest mateix estàndard en 

trobareu el detall. 

 

- Orientació professional i recerca. Quan el VERIFICA del centre va ser 

aprovat, i en ser un Títol de nova implantació, aspectes relacionats amb la 

Orientació professional va quedar descrits més aviat -sobre el paper- de 

manera teòrica i intuïtiva. En aquests moments -quan ja som a punt d’entrar 

en la quarta promoció d’alumnat que se’n titularà-, el centre ha avançat molt 

en aquest camp.  

Per començar, ha fet la contractació d’un Cap d’Àrea d’Orientació 

Professional per tal que aglutini tasques i propiciï sinèrgies que li siguin 

pròpies. També s’ha afegit al nom ‘orientació professional’ el mot ‘recerca’. 

Sens dubte, aquests pròxims cursos i anys, aquesta àrea de recent creació 

tindrà un desenvolupament i recorregut considerables.    

 

El centre roman a l’espera que el CAE validi la Memòria de Verificació de la Titulació 

amb totes aquestes incorporacions i modificacions exposades i informades en aquest 

punt anterior. 

 

En relació al subestàndard que tractem, el centre espera que amb aquesta aprovació, 

quedi justificat  també que el perfil de competències de la titulació és consistent amb 

els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES.   

En el punt 3 de la Memòria es detallen els objectius i les competències del títol, que en 

total són 17 competències transversals,  5 competències generals i 9 competències 

específiques més entre les dues especialitats del títol.  

 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.1_01 Memòria de Verificació de la Titulació 

(MVT) d’Eòlia ESAD (versió aprovada 

març 2013). 

https://drive.google.com/open?id=1KsawpFfMk

1islohAQ2J-NUxE9RBhBxOt 

 

E3.1.1_02 Avaluació final de la Memòria de 

Verificació per part de l’AQU (maig 

2013) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-

final-AQU_05-2013.pdf 

E3.1.1_03 Resolució per la qual s’autoritza 

l’obertura del centre 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/ Autoritzaci%C3%B3-

obertura-E%C3%B2lia.pdf 

E3.1.1_04 Resolució ENS/1556/2014 per la qual 

s’aprova el pla d’estudis d’Eòlia ESAD 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/ Aprovaci%C3%B3-

Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf 

E3.1.1_05 Memòria de Verificació de la Titulació http://www.eolia.cat/wp-

https://drive.google.com/open?id=1KsawpFfMk1islohAQ2J-NUxE9RBhBxOt
https://drive.google.com/open?id=1KsawpFfMk1islohAQ2J-NUxE9RBhBxOt
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-final-AQU_05-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-final-AQU_05-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-final-AQU_05-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
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(MVT) d’Eòlia ESAD (actualització 

pública novembre 2017). 

content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-

ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-

2.pdf 

 

E3.1.1_06 Informe de seguiment IST any 2013 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf 

E3.1.1_07 Informe de seguiment IST any 2014 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf 

E3.1.1_08 Informe de seguiment IST any 2015 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf 

E3.1.1_09 Informe de seguiment IST any 2016 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf 

E3.1.1_10 Acta d’aprovació de la nova normativa 

de permanència del centre 

https://drive.google.com/open?id=1I5XGvras8x7

9WZixGAkBEr3-fQye7aVg 

 

 

 

3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb 

el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

 

Tal i com ja hem comentat en el subestàndard anterior, amb l’aprovació de la Memòria 

de Verificació (E.3.1.2_01) quedaria justificat també que el pla d’estudis i l’estructura del 

currículum són coherents amb els objectius de la titulació.  

En el punt 5 de la Memòria es detalla la planificació de la titulació, on es presenten els 

plans d’estudi i les fitxes assignatures de les dues especialitats del títol: Interpretació i 

Direcció escènica i dramatúrgia. 

 

Els plans d’estudi i docents d’ambdues especialitats són públics i consultables al web 

del centre: Especialitat Interpretació (E.3.1.2_02) i Especialitat Direcció escènica i 

dramatúrgia (E.3.1.2_03). 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.2_01 Memòria de Verificació de la Titulació (MVT) 

d’Eòlia ESAD (actualització pública 

novembre 2017). 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-

ESAD_Mem%C3%B2ria-de-

Verificaci%C3%B3-2.pdf 

 

E3.1.2_02 Informació pública sobre el pla d’estudis i el 

pla docent de l’especialitat Interpretació 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/interpretacio/ 

E3.1.2_03 Informació pública sobre el pla d’estudis i el 

pla docent de l’especialitat Direcció escènica 

i Dramatúrgia 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/direccio-escenica-i-

dramaturgia/ 

 

 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
https://drive.google.com/open?id=1I5XGvras8x79WZixGAkBEr3-fQye7aVg
https://drive.google.com/open?id=1I5XGvras8x79WZixGAkBEr3-fQye7aVg
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/


 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 26 

 

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la 

titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places 

ofertes. 

Tota la informació sobre l’accés als estudis superiors i el perfil d’ingrés dels aspirants és 

consultable al web del centre, a la part “Informació sobre l’accés" (E3.1.3_01) 

 

Els ensenyaments artístics de titulació superior en Art Dramàtic tenen com objectiu 

generar la formació qualificada de professionals en els àmbits de la Interpretació, la 

Direcció escènica i la Dramatúrgia i en aquelles àrees de coneixement i investigació 

vinculades a elles. El perfil ideal per a l’aspirant a la prova d’accés és bastant ampli i pot 

estar obert a diversos perfils i característiques donat el caire creatiu d’una formació 

basada en la diferència i en la singularitat dels aspirants. No obstant, hi ha una sèrie de 

característiques tipus que es valoren a l’hora d’establir la idoneïtat del perfil d’accés, i 

ens porten a una sèrie de reflexions temàtiques: 

- Edat: El perfil d’edat a les dues especialitats és variable. No es considera l’edat 

com un tret diferencial que dificulti o faciliti l’ingrés, ni en positiu ni en negatiu. 

Però es considera un tret distintiu positiu la varietat d’edats en els aspirants a 

les dues especialitats. Malgrat tot, sovint els aspirants a l’especialitat de Direcció 

escènica i Dramatúrgia, tenen un perfil d’edat superior als de Interpretació. No 

obstant, aquest fet no és mai un criteri discriminatori. 

 

- Experiència: Pot ser interessant tenir a les classes simultàniament estudiants 

d’experiències diferenciades; tant aquells que tenen una formació o experiència 

prèvies, com aquells que sense tenir experiència artística tangible mostrin unes 

qualitats bàsiques positives per a l’aprenentatge de la formació. 

 

- Sensibilitat artística i originalitat: És valora com a tret diferencial positiu la 

sensibilitat artística potencial dels aspirants i la seva originalitat més que no pas 

la seva experiència en formacions prèvies en les dues especialitats.  

 

- Sensibilitat intel·lectual: Es valora també, a part dels coneixements 

intel·lectuals i la preparació cultural, la sensibilitat intel·lectual que mostrin els 

participants a la prova d’accés. 

 

- Qualitats per al treball en equip: Es valora positivament per a l’èxit de la 

realització dels estudis que l’estudiant tingui qualitats i capacitats comunicatives 

per a establir el diàleg i per realitzar feina en equip.  

 

- Estudis previs: En les dues especialitats és imprescindible que els estudiants 

hagin cursat i aprovat el segon curs de Batxillerat o bé, tinguin una titulació 

d’accés a estudis superiors o universitaris equivalent avalada o homologable per 

la Generalitat de Catalunya. 
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L’accés als Ensenyaments Artístics Superiors es fa a través d’una prova específica 

d’accés d’acord amb l’establert a l’article 55.2 de la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, 

d’Educació.  

Tots els aspectes indicats anteriorment es valoren durant la prova específica d’accés per 

a cobrir les places ofertes a primer curs.  

 

Els centres han d’aplicar anualment una resolució per la qual s'estableixen les bases, 

calendari i aspectes específics de la preinscripció i realització de la prova. La resolució 

que es va aplicar per l’accés al curs 2016-2017 va ser la  Resolució ENS/520/2016, de 26 

de febrer, (E3.1.3_02) per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments 

artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 

2016-2017. 

Aquestes resolucions s’actualitzen anualment, i cada centre s’hi ha d’ajustar any rere 

any. 

 

El centre publica anualment les seves pròpies bases generals i específiques de la prova 

d’accés, que són diferents per a cada una de les dues especialitats del centre. En 

aquestes bases s’hi fa constar la documentació necessària per a la inscripció i com 

s’organitzen, i també els exercicis que hauran de realitzar els aspirants, amb el 

percentatge de puntuació de cadascun d’ells. Les bases publicades per a l’accés al curs 

2016-17 es poden consultar a (E3.1.3_03) (esp. Interpretació) i (E3.1.3_04) (esp. Direcció 

Escènica i Dramatúrgia). 

 

Convocatòria ordinària de juny: El centre segueix tots els requisits i obligacions 

establerts per normativa des de l’any 2012. Estableix el període d’inscripció d’aspirants 

entre els mesos d’abril, maig i primers dies de juny. 

La prova ordinària d’accés es fa per regla general i des del primer any d’implantació de 

la titulació, la segona quinzena del mes de juny.  

 

Convocatòria extraordinària de setembre: En cas de no cobrir totes les places a la 

convocatòria de juny, el centre té potestat per obrir una segona convocatòria de prova 

d’accés el mes de setembre, abans que no s’iniciïn els estudis.  

Des del curs 2012-2013 i fins el curs 2016-17, el centre ha obert cada any acadèmic les 

dues convocatòries per tal de poder cobrir les places de primer curs. 

 

Com cada any, el propietari del subprocés del SGIQ 3.2.1_Prova específica d’accés és 

l’encarregat de passar el document-resum de les dades estadístiques de la Prova 

d’accés a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, així com a la 

Inspecció del Consorci d’Ensenyament de Barcelona, un cop la prova ha estat totalment 
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finalitzada. Aquest document és consultable a la xarxa interna del nostre centre 

(E3.1.3_05) 

 

Mostra d’exercicis de la Prova d’accés 

En ser estudis on l’accés es fa via prova específica d’accés, el centre pot garantir que 

l’alumnat que entra a primer curs té un perfil adequat per a poder assolir al llarg de la 

seva formació al centre les competències que s’indiquen en la Memòria de Verificació 

dels estudis. Aquells alumnes que no superin la prova o no assoleixin la nota de tall de 

la convocatòria, no es podran matricular. Tampoc no es podran matricular aquells 

alumnes quan, tot hi haver aprovat la prova, el centre no tingui més places. 

 

Per garantir el compliment dels objectius de la prova d’accés que realitzen els aspirants, 

hem considerat adjuntar mostres de les proves d’accés del curs 2016-17. Adjuntem les 

mostres següents: 

- Exemple prova d’accés aspirant especialitat Interpretació amb puntuació alta (E3.1.3_06) 

- Exemple prova d’accés aspirant especialitat Interpretació amb puntuació mitjana. 

(E3.1.3_07) 

- Exemple prova d’accés aspirant especialitat Interpretació suspesa. (E3.1.3_08) 

- Exemple prova d’accés aspirant especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia amb 

puntuació alta. (E3.1.3_09) 

- Exemple prova d’accés aspirant especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia amb 

puntuació mitjana. (E3.1.3_10) 

 

Les evidències de les Prova d’accés són els exercicis teòrics efectuats per l’aspirant i els 

fulls de valoració dels exercicis pràctics avaluats pel tribunal, juntament amb el càlcul 

final de la nota de l’aspirant. El centre no disposa, encara, de registres audiovisuals 

d’exercicis pràctics. Es proposa com a millora a partir de l’accés al curs 2018-19. 

 

Per tal de valorar si el nombre d’estudiants admesos és coherent amb el nombre de 

places ofertes, analitzarem els indicadors requerits en aquest estàndard. Els valors que 

completen aquestes taules s’han extret de la nostra taula d’indicadors del procés 3.2 

del nostre SGIQ (Accés, admissió i matrícula d’alumnat), que es recullen anualment un 

cop s’acaba tot el procés de matriculació dels alumnes de primer curs (E3.1.3_11) 

 

Oferta, demanda i matrícula 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17 

Places de nou accés 36 36 36 48 

Nombre de sol·licituds 41 42 61 56 

Estudiants de nou ingrés 

(matriculats) 
36 32 39 (*) 45 

(*) El nombre de matriculats a primer curs l’any 2015-16 supera el nombre de places de nou accés ja que alguns d’ells 

van fer matrícula parcial. 
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El centre ha ofert des de la seva obertura un total de 36 places a primer curs, repartides 

de la següent manera: 24 places per l’especialitat Interpretació i 12 places per 

l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia. A partir del curs 2016-17, el centre 

decideix oferir 12 places més per l’especialitat d’Interpretació, per tal de tenir un major 

nombre d’alumnat i evitar l’impacte que provoca els abandonaments sistemàtics a 

primer curs. El centre segueix complint amb el còmput total de places d’estudiants 

atorgada pel Departament d’Ensenyament, que és un total de 144 places a temps 

complet. Pel que fa a personal docent, personal administratiu, recursos materials i 

serveis, el centre pot assumir aquest increment d’alumnes de primer curs. 

Observant els indicadors podem veure que hi va haver un fort creixement en el nombre 

de sol·licituds en el curs 2015-16, i es va estabilitzar en el passat curs 2016-17. Valorem 

positivament l’augment de sol·licituds, tot i així el centre aposta perquè any rere any 

aconseguim més demanda dels nostres estudis i per tant més sol·licituds d’accés als 

nostres estudis superiors. El curs 2016-17 va ser el cinquè any que el nostre centre 

imparteix els Estudis Superiors, i mica en mica la comunitat educativa i els aspirants a 

formar-se en aquests estudis van coneixent la possibilitat de cursar-los també al nostre 

centre. 

Tot i no comptar amb un gran nombre de sol·licituds d’accés respecte l’oferta de 

places, el centre sempre garanteix que els aspirants a cursar els estudis al centre 

demostren les aptituds necessàries que es valoren en la prova d’accés.  

Proves específiques d’accés 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17 

% d’aspirants que superen 

la prova d’accés 
94,59% 97,06% 77,55% 92,16% 

% d’aspirants aprovats 

que es matriculen 
94,74% 96,97% 97,50% 93,75% 

Nota de tall 5,500 5,700 5,290 5,393 

 

De forma general veiem que un alt percentatge d’aspirants que es presenten a les 

proves d’accés les superen, i també un alt percentatge acaba matriculant-se a primer 

curs. En el curs 2015-2016, en tenir una major sol·licituds d’accés, el percentatge 

d’aspirants que superen la prova es veu reduït lleugerament. En el curs 2016-2017 

seguiria la mateixa tendència, però en ser el primer curs que el centre va oferir 36 

places a primer curs d’Interpretació, en comptes de 24, el percentatge torna a pujar. 

Les notes de tall no són molt reveladores en el nostre centre, ja que al no haver-hi 

moltes sol·licituds d’accés, pràcticament tots els alumnes que superen la prova al nostre 

centre tenen dret a una plaça a primer curs. A més a més, durant els cinc primers anys 
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dels nostres estudis superiors hem hagut de fer convocatòria de setembre per cobrir les 

places restants ofertes. Així doncs, no té molt sentit valorar la nota de tall ja que 

sempre serà baixa. Com ja hem comentat, esperem que any rere any la demanda vaig 

en augment de manera que la nota de tall pujarà i serà un dels aspectes a valorar. La 

tendència en el nombre d’inscripcions és cada vegada superior. 

Via d’accés 

Curs 2016-17  (estudiants de nou ingrés matriculats) N % 

Batxillerat 41 91,11% 

CFGS, FP2 o assimilats - - 

Més grans de 25 anys - - 

Titulats universitaris o assimilats 3 6,67% 

Prova del Departament d’Ensenyament per a les persones que 

no tenen el requisit acadèmic 
1 2,22% 

Altres accessos - - 

 

La gran majoria d’aspirants aprovats que es matricula a primer curs dels estudis 

superiors prové del batxillerat, ja que la franja majoritària d’edat dels aspirants va de 

17/18 a 20 anys. Un petit percentatge són alumnes que cursen la seva segona titulació 

en el nostre centre, de manera que accedeix ja amb un títol universitari aprovat. 

Els aspirants que no compten amb el títol de batxillerat tenen l’opció de poder accedir 

a la nostra prova específica d’accés superant prèviament una PROVA PER A ASPIRANTS 

SENSE EL REQUISIT ACADÈMIC organitzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta 

prova també es convoca anualment a l’abril i la prova es realitza al maig (E3.1.3_12). El 

nostre centre sempre té un petit percentatge d’alumnat de primer curs que ha accedit a 

la nostra prova específica d’accés mitjançant la superació d’aquesta prova i no disposa 

del títol de batxillerat. 

En l’històric que posseeix el centre sobre les dades de la via d’accés, es pot comprovar 

que any rere any els percentatges són molt similars als que indiquem en la taula 

d’aquest curs 2016-17. 

Evidències 

Numeraci

ó 

Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.3_01 Perfil d’ingrés dels estudiants i mecanismes 

d’informació previs a l’admissió. 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/ 

E3.1.3_02 Resolució ENS/520/2016, del 26 de febrer, per 

la qual es convoquen les proves d’accés als 

ensenyament artístics superiors adaptats a 

EEES corresponents al curs 2016-2017 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_int

erns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d

ocumentId=719167&language=ca_ES 

E3.1.3_03 Bases generals i específiques de les proves 

d’accés al curs 2016-17 especialitat 

Interpretació (Convocatòria Juny) 

https://drive.google.com/open?id=1ynT7G

5vE1xkQWEgZU6x4SUczd7GoHHjL 

http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719167&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719167&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719167&language=ca_ES
https://drive.google.com/open?id=1ynT7G5vE1xkQWEgZU6x4SUczd7GoHHjL
https://drive.google.com/open?id=1ynT7G5vE1xkQWEgZU6x4SUczd7GoHHjL
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E3.1.3_04 Bases generals i específiques de les proves 

d’accés al curs 2016-17 especialitat Direcció 

escènica i Dramatúrgia (Convocatòria Juny) 

https://drive.google.com/open?id=1mY9O

pfWQ5h7EJ_336bJzLJIJNPD5w7zb 

E3.1.3_05 Document resum de resultats estadístics de la 

prova d’accés per a la Direcció General 

d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 

https://drive.google.com/open?id=1jrNR-

im-At2W7s1nXS4KMmsX5wi3XAvm 

E3.1.3_06 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Interpretació amb millor puntuació. 

https://drive.google.com/open?id=1cAzY4

b3dYg-R4TQ9qtG389lbUYVFjEOF 

E3.1.3_07 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Interpretació amb puntuació mitjana. 

https://drive.google.com/open?id=1yrU1v

gtiyzoU-7ckH6tVMla0EmcjXM6o 

E3.1.3_08 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Interpretació suspesa. 

https://drive.google.com/open?id=1bEADP

Vx0uBWj69g50Eo9KfBhbtXBvPpm 

E3.1.3_09 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Direcció escènica i dramatúrgia amb puntuació 

alta. 

https://drive.google.com/open?id=1dfN7c

qEJHHUF3n9xb1VeHN8-7Ni7pn_p 

E3.1.3_10 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Direcció escènica i dramatúrgia amb puntuació 

mitjana. 

https://drive.google.com/open?id=1Vrwtfp

YziYAFDMSWwNRrXSX_rFhjemkc 

E3.1.3_11 Quadre d’indicadors procés 3.2_Accés, 

admissió i matriculació d’alumnat (històric) 

https://drive.google.com/open?id=1HMw7

O_Crm3Lx0PVQ_juN8Ri0uMgLUpXm 

E3.1.3_12 Informació sobre la prova per a aspirants sense 

el requisit acadèmic 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/proves/proves-acces/espec-

artistics-superiors/sense-requisit/ 

 

 

3.1.4_La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent 

adequats. 

 

La distribució de matèries i d’assignatures així com la durada de les mateixes es 

compleix sense canvis estructurals respecte al disseny original. 

El contingut de matèries i d’assignatures està en fase de millora. Els mecanismes de 

coordinació d'assignatures es poden resumir en: 

 Revisió de les fitxes d'assignatures del Pla Docent. 

 Informe anual del Cap de Departament 

 Control de les Programacions 

 

Revisió de fitxes del Pla Docent 

 

La revisió de les fitxes d’assignatures es demana per cada departament amb 

periodicitat anual. 

En concret es revisa la idoneïtat dels requisits d’accés a l’assignatura. Es fan canvis que 

afecten al redactat i /o descripció de alguns blocs temàtics o activitats d’aprenentatge 

per adequar-los millor a la realitat diària de les classes i per incrementar la seva eficàcia 

pedagògica.  També son susceptibles de canvi els percentatges dels ítems avaluadors 

així com els sistemes d’avaluació descrits a la mateixa Fitxa. També es revisa 

l’actualització de la bibliografia. 

https://drive.google.com/open?id=1mY9OpfWQ5h7EJ_336bJzLJIJNPD5w7zb
https://drive.google.com/open?id=1mY9OpfWQ5h7EJ_336bJzLJIJNPD5w7zb
https://drive.google.com/open?id=1jrNR-im-At2W7s1nXS4KMmsX5wi3XAvm
https://drive.google.com/open?id=1jrNR-im-At2W7s1nXS4KMmsX5wi3XAvm
https://drive.google.com/open?id=1cAzY4b3dYg-R4TQ9qtG389lbUYVFjEOF
https://drive.google.com/open?id=1cAzY4b3dYg-R4TQ9qtG389lbUYVFjEOF
https://drive.google.com/open?id=1yrU1vgtiyzoU-7ckH6tVMla0EmcjXM6o
https://drive.google.com/open?id=1yrU1vgtiyzoU-7ckH6tVMla0EmcjXM6o
https://drive.google.com/open?id=1bEADPVx0uBWj69g50Eo9KfBhbtXBvPpm
https://drive.google.com/open?id=1bEADPVx0uBWj69g50Eo9KfBhbtXBvPpm
https://drive.google.com/open?id=1dfN7cqEJHHUF3n9xb1VeHN8-7Ni7pn_p
https://drive.google.com/open?id=1dfN7cqEJHHUF3n9xb1VeHN8-7Ni7pn_p
https://drive.google.com/open?id=1VrwtfpYziYAFDMSWwNRrXSX_rFhjemkc
https://drive.google.com/open?id=1VrwtfpYziYAFDMSWwNRrXSX_rFhjemkc
https://drive.google.com/open?id=1HMw7O_Crm3Lx0PVQ_juN8Ri0uMgLUpXm
https://drive.google.com/open?id=1HMw7O_Crm3Lx0PVQ_juN8Ri0uMgLUpXm
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/sense-requisit/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/sense-requisit/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/sense-requisit/
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El responsable de proposar les modificacions a les fitxes de les assignatures és el Cap 

de Departament després de valorar l’actuació docent amb l’equip de professors de la 

seva especialitat. 

Aquestes propostes son presentades per la Cap d’Estudis i consensuades per la CAA ( 

Comissió d’Avaluació Acadèmica) per ser implementades a la nova política del centre 

en cas de la seva aprovació. 

Aquest aspecte és tractat a les reunions de caps de departaments del primer semestre  

(novembre). Es revisa l’estat de les fitxes publicades i s’encarrega als departaments una 

nova reflexió a final de curs. En el cas de les fitxes d’assignatures amb canvis sense 

actualitzar, es dóna una pròrroga  de 30 dies per corregir el redactat i la seva 

publicació. En el cas de noves modificacions aquestes tindran efecte el curs següent. 

 

Des de la Coordinació Acadèmica, tenim protocols per garantir l’eficàcia de totes les 

accions de control de les assignatures i les seves particularitats de desplegament, 

pràctica de la docència i també sistemes d’avaluació (que inclou les Aules obertes o/i 

presentacions en públic). Tots aquest protocols queden recollits en unes fitxes de 

gestió on s’indiquen procediment, calendari i responsabilitats de tots els grups 

d’interès relacionats. L’objectiu primordial és que professorat, alumnat i personal del 

teatre tingui la informació necessària amb suficient antelació per tal d’organitzar-se en 

les seves tasques; i amb especial atenció i cura pel que fa als solapaments i a les 

incompatibilitats horàries. Aquestes fitxes de gestió no són públiques i estan guardades 

a la xarxa interna del centre a disposició de l’equip de coordinació. A continuació 

mostrem 2 exemples dels següents protocols:  

- Protocol de coordinació i seguiment de les Aules Obertes. (E3.1.4_01) 

- Protocol de coordinació de l’assignatura de Pràctiques d’Interpretació i Escenificació. 

(E3.1.4_02) 

En la web del centre tenim públiques les guies d’algunes de les assignatures per tal que 

l’alumne hi pugui accedir:  

- Guia del TFC. (E3.1.4_03) 

- Guia de pràctiques externes. (E3.1.4_04) 

 

Informe anual del Cap de Departament 

 

Anualment la Cap d' Estudis demana una valoració global de resultats  als Caps de 

Departament. 

El Cap de Departament informa sobre el desenvolupament de les matèries, l'adequació 

dels continguts, l'actuació del professorat i fa una reflexió sobre les necessitats 

pedagògiques dels estudiants de la seva àrea, així com possibles mancances de 

personal i /o recursos per la millora de l'actuació docent. 

El Cap d'estudis recull els informes i comunica a la Direcció del centre el resultat de les 

valoracions per efectuar possibles modificacions o canvis d'estratègia.  



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 33 

 

Recentment hem dissenyat una fitxa-guia que serveix com a model per unificar el 

format de presentació dels IAD (Informe Anual de Departament) que alhora ordena i 

clarifica la informació necessària i que pensem servirà per facilitar la tasca als 

responsables de la redacció de l'informe. Presentem com a evidència una mostra del 

IAD del departament d’Interpretació d’aquest curs 2017-18. (E3.1.4_05) 

 

Control de les Programacions 

 

Per garantir el correcte desplegament dels continguts, objectius i metodologia descrits 

a les «fitxes d'assignatures» del Pla Docent  tenim les “unitats de programació” que 

detallen i concreten les activitats d’aprenentatge de les assignatures per sessions.  

Les programacions es revisen periòdicament per departaments. Els professors 

responsables de les assignatures, semestral o anualment ratifiquen o redacten la seva 

programació, en base a la fitxa oficial de la seva assignatura i proposen possibles 

modificacions. Per facilitar aquesta tasca, coordinació acadèmica facilita al professorat 

una plantilla resum per tal de detallar, resumir i clarificar el desenvolupament de les 

classes.  

A final de curs, la Cap d'estudis fa una valoració de l’estat de les programacions amb els 

Caps de departament i el resultat d’aquesta valoració queda reflectit a l’Informe de 

Revisió i Millora de la metodologia i seguiment de la titulació. 

Com a evidència, presentem una mostra de la unitat de programació de l’assignatura 

Tècniques del coneixement corporal, de 1r curs esp. Interpretació (E3.1.4_06) 

 

Distribució horària del pla d'estudis 

 

Els horaris de les assignatures del pla d'estudis es divideixen per especialitat.  A l' 

especialitat Interpretació les classes són en franja de matí (de 8 a 14h aproximadament) 

i a l'especialitat Direcció escènica i dramatúrgia són en franja de tarda (de 16 a 20h 

aproximadament).  El disseny dels horaris anuals respecten totalment la compatibilitat 

entre les assignatures d'un mateix curs-nivell i tenen present per a la seva distribució 

les característiques de les diverses assignatures per propiciar el millor rendiment a les 

classes de l'alumnat, intentant seguir no només les recomanacions específiques dels 

departament responsables de les assignatures sinó també l'opinió dels mateixos 

estudiants transmesa pels seus representants de grup ( delegats) i/o enquestes de 

satisfacció.  

La distribució actual d'horaris es producte de modificacions i millores demanades per la 

comunitat docent des de l'inici de la titulació. En el moment present podem dir que 

tenim uns horaris estables que es revisen anualment en funció de les necessitats dels 

grups i les places ofertes. 
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Els horaris i calendari de les assignatures semestrals i anuals es comuniquen als 

estudiants en el moment de la matrícula i queden publicats al web des de l'inici del curs 

acadèmic. Com a evidència presentem: 

- Horaris 1r curs esp. Interpretació (E3.1.4_07) 

- Horari global esp. Direcció escènica i dramatúrgia (E3.1.4_08) 

 

Hi ha dues assignatures però que tenen un tractament excepcional en qüestió d'horaris: 

Cant individual 1, 2 i 3 i les assignatures Pràctiques d'interpretació i Pràctiques 

d’escenificació. 

En el cas de les classes individuals, es fa una previsió genèrica d'horaris inicial i 

depenent dels alumnes matriculats s'estudia  individualment l'assignació d'horari de 

classe, compatible amb els horaris de les classes de grup. Aquesta assignació es fa 

entre juliol i setembre i es comunica individualment a l'alumnat abans de l'inici de les 

classes. 

En el cas de l'assignatura semestral de pràctiques (que funciona per grups de forma 

autònoma), són els alumnes qui decideixen i pacten cada inici de semestre (octubre i 

febrer) els horaris d'assaig, habitualment al migdia en la franja de major disponibilitat 

de les dues especialitats que col·laboren. Els horaris pactats són supervisats pels 

responsables de coordinació acadèmica, comunicats als tutors i publicats al taulell 

d'informació del centre. 

 

Cal destacar que l'escola fa un esforç important per atendre les necessitats individuals 

dels alumnes i afavorir la màxima compatibilitat d'horaris en casos de modalitat parcial, 

repetició d'assignatures i altres, sense perjudici de l'estructura general  d'horaris 

dissenyada pels grups. 

Evidències 

Numeraci

ó 

Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.4_01 Protocol de coordinació i seguiment de 

les Aules Obertes (Fitxa de gestió) 

https://drive.google.com/open?id=11sARdxGgcM

QkcN8gG05b5LlbNGkIQ9z9 

E3.1.4_02 Protocol de coordinació de 

l’assignatura de Pràctiques 

d’Interpretació i Escenificació (Fitxa de 

gestió) 

https://drive.google.com/open?id=1Awz4R9Mu3S

5-BpkziOvf6vVqZ0dHxwO3 

E3.1.4_03 Guia del TFC (Treball de fi de Carrera)  http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-

TFC-1.pdf 

E3.1.4_04 Guia de Pràctiques Externes http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-

pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf 

E3.1.4_05 Mostra IAD (Informe anual de 

Departament) Interpretació 2017-18 

https://drive.google.com/open?id=1t-ctIWXF4M-

W2MS5LFdE2a2MkFliPzHI 

E3.1.4_06 Mostra d'Unitat de Programació https://drive.google.com/open?id=1VrDTAyca12R

Rl-DR3tfK4WrdK5FDFS6i 

E3.1.4_07 Exemple d'horaris de l'especialitat http://www.eolia.cat/wp-

https://drive.google.com/open?id=11sARdxGgcMQkcN8gG05b5LlbNGkIQ9z9
https://drive.google.com/open?id=11sARdxGgcMQkcN8gG05b5LlbNGkIQ9z9
https://drive.google.com/open?id=1Awz4R9Mu3S5-BpkziOvf6vVqZ0dHxwO3
https://drive.google.com/open?id=1Awz4R9Mu3S5-BpkziOvf6vVqZ0dHxwO3
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1t-ctIWXF4M-W2MS5LFdE2a2MkFliPzHI
https://drive.google.com/open?id=1t-ctIWXF4M-W2MS5LFdE2a2MkFliPzHI
https://drive.google.com/open?id=1VrDTAyca12RRl-DR3tfK4WrdK5FDFS6i
https://drive.google.com/open?id=1VrDTAyca12RRl-DR3tfK4WrdK5FDFS6i
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/1718_ESAD_primer.pdf
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Interpretació (primer curs) content/uploads/2015/02/1718_ESAD_primer.pdf 

E3.1.4_08 Exemple d'horaris de l'especialitat 

Direcció escènica i dramatúrgia (global) 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/ 

2015/02/1718_ESAD_dramaturgia-tot.pdf 

 

 

3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera 

adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Les diferents normatives d’aplicació a les quals s’ha d’ajustar un centre que imparteix 

Ensenyaments Artístics Superiors, tant a nivell estatal com autonòmic, estan resumides 

en el document Documents per a l’organització i gestió dels centres, que va publicar el 

departament d’Ensenyament el mes de juny de 2017 (E3.1.5_01).  

El centre vetlla per al compliment de totes aquestes normatives. Algunes d’elles es van 

aplicar per a la verificació de la titulació impartida en el centre i d’altres s’apliquen any 

rere any a nivell acadèmic.  

 

Verificació dels plans d’estudis 

Els centres han de tenir a disposició de l'Administració educativa, tal com preveu el 

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, la memòria de 

verificació dels plans d'estudis que corresponen als títols superiors de grau i màster que 

imparteixen. Aquesta memòria s'ha d'ajustar a les prescripcions que estableix el Reial 

decret 21/2015, de 23 de gener, que modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 

d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors, 

regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i pels reials decrets 

específics corresponents a cada ensenyament superior. 

Com ja hem comentat en els subestàndards 3.1.1 i 3.1.2, Eòlia ESAD va passar pel seu 

procés de redacció de la Memòria de Verificació del Títol Superior en Art Dramàtic al 

llarg dels anys 2012 i 2013, seguint tots els protocols dels Reials decrets, i va ser 

aprovada definitivament a juliol de 2013. 

A part de tot això, el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del centre 

contempla processos per garantir el disseny, modificació i extinció dels programes 

formatius, si es donés el cas. Ho expliquem amb més detall en l’estàndard 3. 

 

Informe anual de seguiment del títol (IST) 

Com ja hem detallat també en el subestàndard 3.1.1, els centres que imparteixen 

ensenyaments artístics superiors han d'elaborar, cada curs acadèmic, un informe de 

seguiment de la implantació del pla d'estudis de cada una de les titulacions que 

imparteixi de títol superior de grau i màster. Aquest informe de seguiment es fa segons 

indicacions de l’AQU i Eòlia ESAD els ha anat realitzant des de 2013. 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/
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Els IST tenen impactes positius sobre els resultats de la titulació ja que any rere any s’hi 

inclouen les millores que el centre proposa, en base als indicadors i a la revisió dels 

diferents processos del SGIQ, amb l’objectiu tal de millorar la qualitat del seu programa 

formatiu. 

 

Accés (proves específiques) 

Com ja hem comentat també en el subestàndard 3.1.3, els centre han d’aplicar una 

resolució per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als 

ensenyaments artístics superiors adaptats a l'espai europeu d'educació superior, i una 

altra resolució per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la 

preinscripció i realització de la prova. Aquestes resolucions són noves cada any. 

Eòlia ESAD dissenya les seves proves especifiques d’accés en base a aquesta resolució i 

així s’indica en les bases pertinents. Els procés 3.2.1 del nostre SGIQ vetlla perquè 

aquest procediment es faci amb la màxima qualitat possible. 

A la web del centre hi ha publicada, com ja hem comentat, tota la informació sobre 

l’accés als estudis. 

 

Professorat i relació numèrica professor-alumnat 

Segons el Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel que s’estableixen els requisits 

mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics, per exercir la docència és 

necessari que el professorat estigui en possessió del títol de graduat, llicenciat, 

enginyer o arquitecte. Excepcionalment, per a determinades matèries es permet la 

incorporació de professors especialistes que siguin professionals, no necessàriament 

titulats. El compliment d’aquesta normativa es justifica a l’estàndard 3.4 (Adequació del 

professorat al programa formatiu). 

 

Per altra banda, el mateix Reial Decret exigeix que els centres docents que imparteixen 

Ensenyaments Superiors d’art dramàtic han de tenir, com a màxim, una relació 

numèrica 1/12 en els estudis pràctics i no podrà superar la relació 1/24 per les teorico-

pràctiques i tècniques en el pla d’estudis. (Article 26). 

Eòlia ESAD compleix estrictament aquesta normativa. Només es pot donar el cas 

d’algun grup puntual que tingui algun alumne repetidor i la relació numèrica en les 

assignatures pràctiques pugui arribar a 1/13 o 1/14 per les assignatures pràctiques. 

En el cas de les assignatures teòriques de primer curs apostem perquè la relació sigui 

1/18 en comptes de 1/24, per tal de poder fer un seguiment més acurat dels alumnes 

de primer curs. A primer curs hi ha 3 grups de totes les assignatures pràctiques (3x12 = 

36 alumnes) i 2 grups per les assignatures teòriques (2x18 = 36 alumnes). A segon i a 

tercer curs, sempre hi ha 2 grups per les assignatures pràctiques, i a quart curs 

dependrà de la quantitat d’alumnes matriculats. 
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En el subestàndard 3.6.2, on es presenta el Quadre de qualificacions del conjunt del 

títol, es poden veure el total d’alumnes matriculats en totes les assignatures pel curs 

2016-17, i la divisió en grups es fa segons el criteri del que hem explicat en el paràgraf 

anterior. 

 

Reconeixement d’estudis i transferència de crèdits 

Els centres que imparteixen Ensenyaments Artístics Superiors han d'aplicar el Reial 

Decret 1618/2011, de 14 de novembre, referent al reconeixement d’estudis en 

l’àmbit de l’educació superior i la Resolució ENS/2869/2011 de 21 de novembre, de 

reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement 

de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments 

artístics superiors, mitjançant la comissió acadèmica dels ensenyaments artístics 

superiors. 

Eòlia ESAD compleix estrictament les normatives referents a reconeixement d’estudis. 

La normativa aplicable la tenim publicada al web del centre i és accessible a tot 

l’alumnat (E3.1.5_02) 

A part de la informació accessible a l’alumnat, l’àrea de Secretaria acadèmica i l’àrea 

Pedagògica disposen de les fitxes de gestió que indiquen quins són els procediments a 

realitzar per aquests tràmits: 

- Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per estudis oficials de l’EEES. (E3.1.5_03) 

- Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per activitats de participació.  (E3.1.5_04) 

- Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per validació. (E3.1.5_05) 

 

Eòlia ESAD conserva tant en format virtual com en format paper (inclòs en l’expedient 

de l’alumne), tota la documentació associada a un reconeixement, des de la sol·licitud 

fins a la resolució, ja sigui del propi centre (reconeixements per estudis oficials) o bé pel 

Departament d’Ensenyament (reconeixements per validació). 

 

A continuació presentem una taula amb el nombre de reconeixements efectuats al 

centre: 

Taula de reconeixements de crèdits efectuats 

 Curs 

2013-14 

Curs 

2014-15 

Curs 

2015-16 

Curs 

2016-17 

Nombre de sol·licituds de reconeixement de 

crèdits per estudis oficials de l’EEES. 
0 2 5 1 

Nombre de sol·licituds de reconeixement de 

crèdits per activitats de participació 
0 0 0 0 

Nombre de sol·licituds de reconeixement de 

crèdits per validació 
0 10 16 12 

 

Fins el moment Eòlia ESAD encara no ha rebut cap sol·licitud de reconeixement de 

crèdits per activitats de participació. El curs 2017-18 és el primer curs que tenim un 
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equip de delegats de curs que podrien optar a una sol·licitud d’aquest estil al nostre 

centre. 

Per tal de rendir comptes amb el Departament d’Ensenyament, Eòlia presenta cada mes 

de juliol unes taules amb tots els reconeixements per estudis oficials que ha fet fins al 

moment, on estan detallades les assignatures reconegudes del nostre pla docent per 

diferents graus o llicenciatures. Aquestes taules també són públiques al web del centre 

(E3.1.5_06) 

 

Criteris de permanència 

Els centres públics i l'Escola Superior de Música de Catalunya han d'aplicar la Resolució 

ENS/1510/2014, d'11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments 

artístics conduents a títol superior. 

Eòlia ESAD, en ser un centre privat, no està obligat al compliment d’aquesta normativa. 

La informació sobre permanència en la nostra Memòria de Verificació no és molt 

extensa, de manera que aquest mes de maig 2018 la direcció del centre va aprovar una 

nova normativa de permanència, prenent com a base la resolució que regula els centres 

públics. (E3.1.5_07) 

Aquesta normativa està pendent de publicació al web del centre, ja que cal ser 

aprovada primer pel CAE en aquest autoinforme i incorporada, si s’aprova, a la 

Memòria de Verificació.  

 

Acreditació de la llengua estrangera 

Eòlia ESAD s’ajusta a la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de 

llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics 

superiors. 

Arran dels diversos canvis que s’han produït pel que fa a la competència d’idioma al 

llarg dels últims anys, el Departament d’Ensenyament ens va suggerir que apliquéssim 

la normativa que havíem inclòs en la nostra Memòria de Verificació del títol. 

En aquest sentit vam incorporar una competència diferent en diferents promocions, ja 

que no podíem reclamar un nivell B2 a alumnes que ja se’ls havia comunicat que el 

nivell exigit era un B1. 

Per tant es va decidir, i així està reflectit en la MVT (apartat 1.6.2),  que la competència 

d’idioma exigida seria: 

- Nivell B1 pels alumnes matriculats en les promocions 2012-13 i 2013-14. 

- Nivell B2 pels alumnes matriculats a partir de les promocions 2014-15. 

 

La competència d’idioma es reclama a l’alumne en el moment que fa la sol·licitud del 

títol, i es guarda tant en format virtual com en format paper compulsat en el seu 

expedient arxivat. 
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Tot i així, alguns dels alumnes l’entreguen en el moment de la matriculació al centre si 

ja disposen d’ella, i es guarda en el seu expedient. 

Per tal de comprovar les equivalències dels certificats d’idioma que aporten els alumnes 

es fa servir la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la 

competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament. 

 

Expedició del títol acadèmic i del SET 

A nivell d’expedició del Títol superior, Eòlia ESAD respecta l’Ordre EDC/216/2005, de 4 

de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d'expedició dels títols acadèmics i 

professionals no universitaris de Catalunya. 

El curs acadèmic 2016-17 ha estat el segon any que el centre ha sol·licitat títols per a 

alumnes graduats, ja que vam començar a impartir els nostres estudis el curs acadèmic 

2012-13. Totes les sol·licituds fetes fins al moment s’han fet seguint els protocols que 

marca el Departament i l’aplicatiu RTA (Registre de Títols acadèmics).  

A part de la informació accessible a l’alumnat, inclosa a la Guia de l’alumnat, l’àrea de 

Secretaria acadèmica disposa de la fitxa de gestió que indica quins són els 

procediments a realitzar per aquest tràmit (E3.1.5_08) 

Eòlia ESAD conserva tant en format virtual com en format paper (inclòs en l’expedient 

de l’alumne), tota la documentació associada a la sol·licitud del títol acadèmic dels 

nostres graduats. 

 

Per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol que preveuen l'article 18 del Reial 

decret 1614/2009, de 26 d'octubre, i l'article únic del Reial decret 197/2015, de 23 

de març, els centres han de seguir les instruccions que, a aquest efecte, ha d'establir el 

Departament d'Ensenyament. 

El Departament d’Ensenyament encara està en fase de disseny del format del SET, de 

manera que Eòlia ESAD estem a l’espera de les seves directrius. 

Fins al moment, el nostre centre ja ha enviat dades mostra d’alumnes titulats per tal 

que els tècnics que gestionen el disseny del SET puguin fer proves. 

 

Altres normatives internes 

A part de les normatives estatals i autonòmiques que regulen els Estudis Superiors 

Artístics, Eòlia disposa de les seves pròpies normatives internes relacionades amb 

algunes de les assignatures del programa formatiu o sobre el funcionament del centre: 

- Normativa/guia de l’assignatura Treball final de carrera (pública) (E3.1.5_09) 

- Normativa/guia de l’assignatura Pràctiques externes (pública) (E3.1.5_10) 

- Normativa/guia de mobilitat (pública) (E3.1.5_11) 

- Normativa de l’alumnat (inclosa dins la Guia de l’alumnat, pública) 

- Normativa del professorat (inclosa dins la Guia del professorat, no pública) 

- Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) 
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Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.5_01 Document per a l’organització i la gestió dels 

centres (EAS) 

https://drive.google.com/open?id=1P

6xnMKHekXaX4Zv2JuOSU-

CMFRyr2v3p 

E3.1.5_02 Informació pública sobre reconeixement de 

crèdits (normativa i procediment de sol·licitud) 

http://www.eolia.cat/pdf/Reconeixem

ent-credits-validacio.pdf 

E3.1.5_03 Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per 

estudis oficials de l’EEES 

https://drive.google.com/open?id=1c

DsYdd2ei0344Cbj-DYAExrZ0mIpRjEW 

E3.1.5_04 Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per 

activitats de participació 

https://drive.google.com/open?id=14

0keYCI51GFdxK_3Qh6NS0enKrbZj2sQ 

E3.1.5_05 Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per 

validació 

https://drive.google.com/open?id=1

OlpQIICeVxmL8XzZbFs259-blfGESZuT 

E3.1.5_06 Taules de reconeixements de crèdits entre Eòlia 

i altres estudis oficials 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/Taula-de-

RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf 

E3.1.5_07 Acta d’aprovació de la nova normativa de 

permanència del centre 

https://drive.google.com/open?id=1s

mcD9cZ_rp6Hw_2tXC-

N4oJQfaC1us1s 

E3.1.5_08 Fitxa de gestió de sol·licitud del títol https://drive.google.com/open?id=1

w3i9wqmK6DBIdy2PymUUU48mQseg

qZww 

E3.1.5_09 Normativa/guia de l’assignatura Treball final de 

carrera 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-

5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf 

E3.1.5_10 Normativa/guia de l’assignatura Pràctiques 

externes 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-7-

3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-

externes-1.pdf 

E3.1.5_11 Normativa/guia de mobilitat http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3.6-

2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1P6xnMKHekXaX4Zv2JuOSU-CMFRyr2v3p
https://drive.google.com/open?id=1P6xnMKHekXaX4Zv2JuOSU-CMFRyr2v3p
https://drive.google.com/open?id=1P6xnMKHekXaX4Zv2JuOSU-CMFRyr2v3p
http://www.eolia.cat/pdf/Reconeixement-credits-validacio.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Reconeixement-credits-validacio.pdf
https://drive.google.com/open?id=1cDsYdd2ei0344Cbj-DYAExrZ0mIpRjEW
https://drive.google.com/open?id=1cDsYdd2ei0344Cbj-DYAExrZ0mIpRjEW
https://drive.google.com/open?id=140keYCI51GFdxK_3Qh6NS0enKrbZj2sQ
https://drive.google.com/open?id=140keYCI51GFdxK_3Qh6NS0enKrbZj2sQ
https://drive.google.com/open?id=1OlpQIICeVxmL8XzZbFs259-blfGESZuT
https://drive.google.com/open?id=1OlpQIICeVxmL8XzZbFs259-blfGESZuT
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Taula-de-RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Taula-de-RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Taula-de-RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1smcD9cZ_rp6Hw_2tXC-N4oJQfaC1us1s
https://drive.google.com/open?id=1smcD9cZ_rp6Hw_2tXC-N4oJQfaC1us1s
https://drive.google.com/open?id=1smcD9cZ_rp6Hw_2tXC-N4oJQfaC1us1s
https://drive.google.com/open?id=1w3i9wqmK6DBIdy2PymUUU48mQsegqZww
https://drive.google.com/open?id=1w3i9wqmK6DBIdy2PymUUU48mQsegqZww
https://drive.google.com/open?id=1w3i9wqmK6DBIdy2PymUUU48mQsegqZww
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf
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3.2 Pertinença de la informació pública 
 

D’acord amb l’ESG 1.8 (Informació pública), «les institucions han de publicar 

informació clara, precisa, objectiva, actualitzada i de fàcil accés sobre les seves 

activitats, incloent-hi els programes». 

La publicació de la informació garanteix la transparència i facilita la rendició de 

comptes, en sintonia amb els referents europeus en matèria de qualitat en 

l’ensenyament superior. En concret, pel que fa a l’ESG 1.7 (Gestió de la informació), 

«les institucions han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen la informació 

rellevant per a la gestió eficaç dels seus programes i altres activitats». A més, en les 

directrius de l’ESG 1.1 (Política d’assegurament de la qualitat) s’estableix que, per 

facilitar aquest objectiu, la política ha de ser pública. 

 

En els darrers cursos acadèmics, Eòlia ha fet una aposta decidida per a potenciar tot 

l’àmbit de la comunicació entre els diferents grups d’interès que integren la seva 

comunitat educativa. En aquest sentit, s’han destinat recursos humans i econòmics a la 

seva àrea de Comunicació. Això ha permès millorar tota la informació adreçada a la 

seva divulgació i transparència, a través del seu web i la seva publicitat en paper. 

La responsabilitat del sistema de comunicacions d’Eòlia recau sobre l’Equip directiu 

(Direcció, Secretaria acadèmica, Cap d’estudis i Coordinació acadèmica) amb la 

implicació del Responsable de Comunicació. 

 

En aquests moments, podem afirmar que tota la informació necessària de la Titulació 

Superior està col·locada a la xarxa i pot ser consultada per tothom que hi tingui interès, 

tant la informació acadèmica com tota la referent a la qualitat del centre. 

 

3.2.1 La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i 

accessible sobre les característiques de la titulació i el seu 

desenvolupament operatiu. 

Aquesta informació està organitzada en desplegables de fàcil comprensió. S’hi accedeix 

a través de l’adreça: www.eolia.cat. La informació està actualitzada i permet un accés 

ràpid per a tots els grups d’interès: Alumnes, personal docent, futurs alumnes, alumni, 

personal d’administració i serveis, entitats, ocupadors i societat en general. 

 

La informació s’actualitza a l’inici i durant el curs acadèmic, tenint en compte els dos 

idiomes de difusió (català i castellà). 

 

http://www.eolia.cat/
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La pàgina web es troba organitzada en diverses pestanyes que porten a submenús més 

específics on es troba informació més detallada. Aquestes pestanyes localitzades a la 

part superior són les d’Inici, Formació, Sobre Eòlia, Equip, Orientació professional, 

Alumnes en el món professional, Teatre Eòlia i Notícies. 

 

A partir de la pàgina inicial, cal cercar la pestanya corresponent a la Titulació Superior. 

A través de tres botons s’accedeix a la informació general de la Titulació (1 botó) i a la 

informació pròpia de cada especialitat: Interpretació (botó 2) i Direcció escènica i 

Dramatúrgia (botó 3). 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.2.1_01 Web d’Eòlia ESAD http://www.eolia.cat/  

E3.2.1_02 Oferta formativa http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/  

E3.2.1_03 Especialitat: Interpretació http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/interpretacio/  

E3.2.1_04 Especialitat: Direcció escènica i 

Dramatúrgia 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/direccio-escenica-i-

dramaturgia/  

 

A la pàgina principal es desenvolupen submenús amb informació de cada área tal i com 

s’explica a la taula següent: 

 

Pestanya superior Submenú Informació que conté 

Inici  

A la pantalla d’inici accedim a les pestanyes 

superiors, banners mòbils enllaçats a 

pàgines d’accés ràpid,  a les especialitats i 

altres àrees importants d’Eòlia (Titulació 

Lliure, Formació artística per a nens i joves i 

Batxillerat escènic) als destacats (Eò!), Passa 

a Eòlia (notícies) contacte i a les xarxes 

socials.  

Formació 

Títol Superior 

Títol Lliure 

El Planter: nens i joves 

Cursos intensius durant l’any 

Iniciació a la interpretació 

Àrea de Teatre Sense Límits 

Granés Batxillerat Escènic 

Eòlia Cultura i Natura 

Assignatures per departaments 

En aquesta secció disposem de tota la 

informació relativa al pla formatiu. 

Sobre Eòlia 

Qui som 

Organigrama 

Espais 

Servei a l’estudiant 

Qualitat 

Internacional 

Tècniques i filosofía 

En aquesta secció s’inclou tota la 

informació relativa al centre, a la seva 

organització interna,  i al sistema de 

qualitat. 

Equip 
Professorat d’Eòlia 

Col·laboradors 

En aquesta secció podem visualitzar el 

Professorat i Col·laboradors en actiu de les 

http://www.eolia.cat/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/
http://www.eolia.cat/sobre-eolia/
http://www.eolia.cat/sobre-eolia/professorat-i-departaments/
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diferents àrees del centre. 

Orientació 

Professional 

Companyia Eòlia 

Espais de Creació 

Grup de Recerca 

Àrea de Càsting 

Cesió d’Espais 

En aquesta secció l’alumnat disposa de les 

oportunitats que ofereix Eòlia per 

connectar amb el món professional. 

Alumnes en el món 

professional 

Cinema i TV 

Direcció i Dramatúrgia 

Teatre 

Teatre Musical i cant 

En aquesta secció donem visibilitat a les 

feines dels alumnes i exalumnes. 

Teatre Eòlia  

Un espai obert a propostes i projectes de 

creadors i d’intèrprets emergents, amb una 

línia de programació centrada en el Teatre 

Necessari. 

Notícies  

En aquesta secció es publiquen les notícies 

rellevants que succeeixen a l’escola (visites, 

cursos, conferències, sortides...) 

 

Oferta formativa 

La informació de tipus general està organitzada i classificada també amb desplegables: 

Informació sobre l’accés (Prova d’accés, entrevistes informatives i jornades de portes 

obertes, nombre de places ofertes i perfil d’ingrés dels aspirants) i Informació 

acadèmica general (Calendari acadèmic, matrícula i normativa de permanència, taxes 

acadèmiques, beques, reconeixement de crèdits ECTS, trasllat d’expedient, PAT, 

mobilitat internacional, pràctiques externes, treball final de carrera, sol·licitud de títol i 

SET, serveis a l’estudiant i qualitat). 

 

Especialitat: Interpretació  

 La informació es mostra en diferents pestanyes: Pla d’estudis, Pla docent, 

Professorat, Horaris anuals de l’Especialitat Interpretació. 

 En el Pla d’estudis està disponible el conjunt d’assignatures que formen 

la titulació, per cursos i matèries amb el seu arxiu adjunt. 

 El Pla docent consta de: Codi/Assignatura, Semestre, Fitxa Matèria, Tipus, 

Menció, Hores, Crèdits, h/set. I Requisits previs de matriculació. 

 En la pestanya de Professorat consten els professors que imparteixen 

cada assignatura amb vincle al seu CV. 

 Els horaris es mostren en format pdf  dels quatre anys d’estudis. 

 

Especialitat: Direcció escènica i Dramatúrgia 

 La informació es mostra en diferents pestanyes: Pla d’estudis, Pla docent, 

Professorat, Horaris anuals de l’Especialitat Direcció Escènica i 

Dramatúrgia. 

 En el Pla d’estudis està disponible el conjunt d’assignatures que formen 

la titulació, per cursos i matèries amb el seu arxiu adjunt. 

http://www.eolia.cat/orientacio-professional/
http://www.eolia.cat/orientacio-professional/
http://www.eolia.cat/alumnes-eolia/
http://www.eolia.cat/alumnes-eolia/
http://www.teatreolia.cat/
http://www.eolia.cat/category/passa-a-eolia/
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 El Pla docent consta de: Codi/Assignatura, Semestre, Fitxa Matèria, Tipus, 

Menció, Hores, Crèdits, h/set. I Requisits previs de matriculació. 

 En la pestanya de Professorat consten els professors que imparteixen 

cada assignatura amb vincle al seu CV. 

 Els horaris es mostren en format pdf  dels quatre anys d’estudis. 

 

Una vegada l’estudiant s’ha matriculat accedeix al campus virtual Clickedu i disposa de 

la informació ampliada de cada assignatura, que inclou la programació, el sistema 

d’avaluació i seguiment, els materials i els recursos de què disposarà, i la informació 

específica que el professor publica (presentacions, documents, enllaços, activitats 

didàctiques i altres recursos...).  

L’accés a les assignatures a la plataforma Clickedu és restringit. És el Cap de Secretaria 

Acadèmica l’encarregat de donar a cada alumne i professor el seu nom d’usuari i 

contrasenya per a poder-hi accedir.  

 

A la part superior i inferior de la pàgina web es localitzen accesos als canals 

d’informació i difusió dels ensenyaments: 

 

Canals d’informació Informació que conté Grup d’interès 

Clickedu 

Plataforma virtual d’ensenyament i aprenentatge. 

Inclou tots els cursos i totes les assignatures. 

Requereix identificació. 

Alumnes 

PDI 

PAS 

Contacte 
Dades de localització dels dos centres: adreça, 

telèfon, etc.  
Tots 

English 
Pàgina amb informació relativa als Estudis en 

anglès. 
Tots 

Canals de difusió i contacte Informació que conté Grup d’interès 

Facebook 
Actualitat de les notícies, informació dels estudis, 

jornades i cursos relatius a les dues especialitats. 
Tots 

Twitter 
Difusió de les notícies i informació dels estudis de 

les dues especialitats. 
Tots 

Vimeo 
Mitjà de visualització de vídeos relacionats amb els 

estudis. 
Tots 

Instagram 
Canal d’imatges i vídeos on mostrar l’actualitat de 

les notícies i treballs de les dues especialitats. 
Tots 

Linkedin 

Pàgina de comunitat social on accedir a 

coneixements, informació i oportunitats sobre els 

estudis. 

Tots 

Mail 

 
Mail de contacte directe amb el centre. Tots 

 

Des de l’àrea de comunicació del centre fem un esforç per actualitzar la informació 

pública del estudis superiors com de pla formatiu de manera minuciosa, clara i 

accessible a tots els grups d’interès.  

 

https://eolia.clickedu.eu/user.php?action=login
https://eolia.clickedu.eu/user.php?action=login
http://www.eolia.cat/contacte/
http://eoliabarcelona.com/
https://www.facebook.com/eolia.escola.art.dramatic
https://twitter.com/Eolia_ESAD
https://vimeo.com/eoliabarcelona
https://www.instagram.com/eolia_esad/
https://www.linkedin.com/company/e%C3%B2lia-escola-superior-d%27art-dram%C3%A0tic/
mailto:eolia@eolia.cat
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Des del 2018 hem començat a passar enquestes de satisfacció del grau de satisfacció 

de la informació al web. Enquestes que ja ens han donat els primers resultats. 

 

3.2.2_La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i 

de satisfacció. 

Eòlia publica la informació actualitzada sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 

la titulació al desplegable Indicadors de l’apartat de Qualitat de la pàgina web.  

 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.2.2_01 Indicadors sobre els resultats acadèmics i de 

satisfacció de tota la comunitat educativa 

http://www.eolia.cat/qualitat/  

 

 

3.2.3_La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els 

resultats del seguiment i de l’acreditació de la titulació. 

Eòlia publica a la seva pàgina web dintre de l’apartat de Qualitat  la informació del seu 

Sistema de Garantia Interna de la qualitat. S’hi accedeix des de la pestanya Sobre eòlia  

i des de la informació general dels estudis superiors a la pàgina d’inici. I també es 

publica l’Informe Final positiu elaborat per l’AQU. 

També cal destacar la publicació d’altres informacions primordials del centre: 

Autorització Obertura Eòlia, Memòria de verificació (VERIFICA), Informe anual de 

Seguiment de la Titulació (IST, històric del 2013 al 2016), Indicadors i Acreditació. 

També es publiquen els informes positius pertinents fets per l’administració. 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.2.3_01 Sistema de Garantia Interna de 

la qualitat (SGIQ) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf  

E3.2.3_02 Informe final AQU http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-

E%C3%B2lia.pdf  

E3.2.3_03 Autorització Obertura Eòlia http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-

obertura-E%C3%B2lia.pdf 

E3.2.3_04 Aprovació Pla d’Estudis EÒLIA 

ESAD 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-

dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf  

E3.2.3_05 Memòria de verificació 

(VERIFICA) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-

ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf  

E3.2.3_06 AQU_Avaluació Verifica http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-

Verifica.pdf  

http://www.eolia.cat/qualitat/
http://www.eolia.cat/qualitat/
http://www.eolia.cat/qualitat/#8e74e7178ec1f94c8
http://www.eolia.cat/qualitat/#8d796abdf942e9d1e
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#bd2472c351f292c72
http://www.eolia.cat/qualitat/#5df96522b986f135f
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#8e74e7178ec1f94c8
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-Verifica.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-Verifica.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-Verifica.pdf
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E3.2.3_07 Eolia Certificat SGIQ – AQU http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-

AQU_03-2016.pdf  

E3.2.3_08 Acte de lliurament dels 

certificats AUDIT als centres que 

imparteixen Ensenyaments 

Artístics Superiors 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-

certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-

Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf  

E3.2.3_09 Informe anual de Seguiment de 

la Titulació (IST 2013) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf  

E3.2.3_10 Informe Avaluació AQU_IST 2013 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2013.pdf  

E3.2.3_11 Informe anual de Seguiment de 

la Titulació (IST 2014) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf  

E3.2.3_12 Informe AQU_IST 2014 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2014.pdf  

E3.2.3_13 Informe anual de Seguiment de 

la Titulació (IST 2015) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf  

E3.2.3_14 Informe AQU_IST 2015 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2015.pdf  

E3.2.3_15 Informe anual de Seguiment de 

la Titulació (IST 2016) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf  

E3.2.3_16 Informe AQU_IST 2016 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2016.pdf  

E3.2.3_17 Indicadors de: Accés i matrícula, 

Professorat, Pràctiques externes i 

mobilitat, Satisfacció i Resultats 

acadèmics. 

http://www.eolia.cat/qualitat/  

E3.2.3_18 Autoinforme per a l’acreditació 

de la Titulació 

Publicació posterior a la generació d’aquest 

document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-AQU_03-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-AQU_03-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-AQU_03-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2013.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2014.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2015.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2016.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#bd2472c351f292c72
http://www.eolia.cat/qualitat/
http://www.eolia.cat/qualitat/#5df96522b986f135f
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3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la 

qualitat 
 

El disseny i la implementació del SGIQ donen resposta als estàndards i directrius 

europeus per a l’assegurament intern de la qualitat en les institucions d’educació 

superior, en especial l’ESG 1.1 (Política d’assegurament de la qualitat) i l’ESG 1.9 

(Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes) (ENQA, 2015). 

Tal com recull l’ESG 1.1, «les institucions han de tenir una política d’assegurament de la 

qualitat que sigui pública i que formi part de la seva gestió estratègica. I d’acord amb 

l’ESG 1.9 , també «han de fer un seguiment i una revisió periòdica dels programes que 

ofereixen per garantir que assoleixen els objectius previstos i que responen a les 

necessitats de l’alumnat i la societat. Aquestes revisions han de comportar una millora 

continuada dels programes. 

En aquest estàndard el centre fa una avaluació del seu Sistema de Garantia Interna de 

la qualitat (SGIQ) , fent èmfasi en l’estat d’implementació dels processos que el 

conformen, els sistemes de recollida d’informació (resultats d’accés i acadèmics i 

enquestes de satisfacció) i la revisió del propi sistema. 

 

3.3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, 

l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de la titulació. 

El SGIQ d’EÒLIA ESAD va ser elaborat a instàncies del Departament d’Ensenyament, i 

amb la supervisió i aprovació de l’Agència de la Qualitat Universitària (AQU), a partir de 

les directrius del programa AUDIT, amb la finalitat de garantir la qualitat dels 

ensenyaments que s’imparteixen al centre, tot respectant els principis de legalitat, 

publicitat, transparència i participació. 

 

El SGIQ d’Eòlia ESAD va ser lliurat en la seva fase definitiva el 10 de novembre de 2014 i 

aprovat per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat el 17 d’abril de 2015. 

La última revisió és pública al web del centre (E3.3.1_01) i també es pot consultar 

l’informe final d’avaluació (positiva) per part de l’AQU. (E3.3.1_02). Amb l’aprovació de 

l’AQU del nostre SGIQ es garanteix que els processos garanteixen el disseny, aprovació 

i el seguiment de la titulació.  

 

El centre considera que, actualment, el seu SGIQ està formalment establert i 

suficientment implementat com per garantir la qualitat de la seva titulació.  
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Des de l’últim IST presentat l’any 2016, el SGIQ s’ha revisat de forma exhaustiva, i tots 

els propietaris de processos han fet una revisió de continguts, evidències i indicadors, 

per tal que s’ajusti cada cop més a les realitats del centre i a les noves polítiques de 

qualitat. 

També hem hagut d’incorporar al procés 6.1_Recollida, anàlisi de resultats i retiment de 

comptes un apartat on es parla del procés d’acreditació i tots els procediments 

associats per a la seva execució. 

Totes aquestes revisions fetes al llarg d’aquest curs 2017-18 seran aprovades, segons 

marca el procés 1.1_Política i objectius de la qualitat, per la Comissió de seguiment de 

la qualitat, que està formada pel Director i tots els Propietaris dels processos del SGIQ. 

Aquesta comissió es reuneix anualment i la propera reunió està prevista per juliol 2018. 

El SGIQ és públic i consultable al web del centre, tot i que la versió revisada de 2018 no 

es farà pública fins a finals de juliol de 2018, després de la seva aprovació. 

A continuació, repassem el desplegament del SGIQ per tal veure quin és el seu 

percentatge d’implementació –procés a procés-, tenint en compte la informació que va 

aportar el centre en l’últim IST presentat a l’any 2016. (E3.3.1_03). Cada propietari de 

procés ha fet constar, en la seva casella corresponent i de manera succinta, els canvis 

formals fets en els seu procés. També ha fet una valoració sobre la implementació del 

procés i les evidències que es generen. 

 

PROCÉS 1.1_POLÍTICA I OBJECTIUS DE LA QUALITAT 

Propietari responsable: Director del centre. 

Implementació al 90% (estimació octubre 2018 al 100%).  

 

La política de centre en els darrers anys ha tingut com a missió principal dotar al centre dels 

recursos humans i materials necessaris, tot respectant l’ètica i filosofia fundacional del centre i 

del projecte. (Es pot seguir aquesta acció en els IST dels darrers quatre cursos). 

Aquest any, s’ha impulsat el desplegament de les eines tècniques per dotar la política de 

Qualitat de l’estructura formal que dicta el seu procés. S’ha creat la Comissió Permanent de la 

Qualitat, que està formada per tots els grups d’interès del centre. I s’ha sotmès el Pla estratègic 

(anual) de la Qualitat a la seva valoració, i també a la del Consell d’Administració del centre, 

com ja s’estava fent. 

D’aquesta manera, en aquestes dates (inici juliol 2018) està a punt de tenir lloc la segona 

trobada de la Comissió Permanent de la Qualitat per Avaluar les noves propostes que es faran 

arrel de la primera reunió que va tenir a lloc a principi de curs, i així doncs, es presentarà el nou 

Pla estratègic (que conté la revisió i desenvolupament de l’anterior). D’aquí que es contempli 

que el procés, encara a mes de juny del 2018, està desplegat al 90%, ja a punt de tancar el 

cercle i desplegar-se al 100% quan es produeixi la reunió per valorar el Pla estratègic 2018-
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2019. 

També s’ha millorat el protocol de revisió del SGIQ ja que no quedaven clars els procediments i 

el calendari. 

Estem valorant definir uns nous indicadors més adequats al procés, com per exemple 

satisfacció dels membres de la CPQ sobre la seva participació en el sistema de qualitat del 

centre.  

Modificacions 

a) Contingut:  

Es vol presentar també un resum del Pla Estratègic de la qualitat a la presentació de curs al 

setembre, davant de tots els alumnes, remarcant aquells punts clau que puguin ser del seu 

interès. 

Modificacions sobre la revisió del SGIQ, introduint la Comissió de revisió del SGIQ. 

Revisió d’indicadors. 

b) Formals: 

No n’hi ha hagut. 

Evidències 

1.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 

Realitzat al final del curs 

2016-2017 

1.1/1_Pla estratègic i de la 

Qualitat del centre 

Realitzat a partir del final de 

curs 2016-2017              

Actualitzat el 2018-2019. 

1.1/2_Sistema de Garantia 

Interna de la Qualitat 

(SGIQ) 

Completat i pendent revisió 

juliol 2018 

1.1/3_Acta Anual de 

Valoració de Política i 

Objectius  

Realitzat a l’inici del curs 

2017-2018 
 

 

 

PROCÉS 2.1_DISSENY DE NOUS PROGRAMES FORMATIUS 

Propietari responsable: Director del centre. 

Implementació al 0% 

 

Procés sense cap activitat des l’aprovació del SGIQ.  

En l’IST de 2016 ja fèiem constar que el centre no tenia previst –ni a curt ni a mig termini- 

encetar cap nou disseny de programa formatiu.  

Hi ha previst impulsar la creació de màsters. Però s'ha estimat oportú (per motius de Qualitat) 

esperar abans a completar el procés d'acreditació de la titulació. 

S’han fet cursos intensius monogràfics com a prova pilot del que podria ser la base per un 

màster de pedagogia de les arts escèniques (però a títol no oficial).  

Modificacions 

a) Contingut:  

No escau. 
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b) Formals: 

No escau 

Evidències 

2.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 
No escau 

2.1/1_Memòria de 

Verificació de Noves 

Titulacions (VERIFICA) 

No escau 

2.1/2_Pla docent No escau 
 

 

 

PROCÉS 2.2_REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Propietari responsable: Director del centre. 

Implementació al 0% 

 

No s’han fet canvis als plans d’estudis des de la seva implantació (que és relativament recent). 

Entenem per canvis la creació d’assignatures  o modificacions estructurals substancials que 

necessiten nova verificació o una aprovació explícita de l’AQU.  

Vam decidir (com a acció de la política de centre)  no activar canvis durant els primers quatre 

anys de titulació per consolidar les estructures existents i poder analitzar els aspectes a millorar 

amb perspectiva. I aquesta voluntat de no fer canvis el centre l’ha fet extensiva fins a superar el 

procés de l’acreditació 2018.  

 

Modificacions 

a) Contingut: 

-Els petits canvis en els continguts d’assignatures que s’han anat relacionant en els IST 

(informe de seguiment de la Titulació anual) del 2014 al 2018. I es detallen i desenvolupen 

en el procés 3.3_Metodologia i Seguiment de la Titulació. I representen l’acció de millora 

contínua a la que estan sotmesos els plans d’estudi. 

b) Formals: 

-S’ha modificat el nom d’una evidència del procés: enlloc de Fitxes d’Assignatures 

revisades, les anomenarem Noves Fitxes d’Assignatures. Serien les resultants de creació 

d’assignatures o matèries completament noves. 

 

Evidències 

2.2/0_Calendari anual 

d’actuacions 
No escau 

2.2/1_Informe de Revisió 

dels Programes Formatius 
No escau 

2.2/2_Esborrany de 

modificacions del Pla 

d’estudis 

No s’han realitzat 

2.2/3_Noves Fitxes 

d’Assignatures 
No s’han realitzat 

 
 

 

PROCÉS 2.3_EXTINCIÓ DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Propietari responsable: Sotsdirector del centre. 

Implementació al 0% 
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Procés sense cap activitat des l’aprovació del SGIQ.  

En l’IST de 2016 ja fèiem constar que el centre no tenia previst –ni a curt ni a mig termini- 

extingir caps dels programes formatius que actualment té operatius. 

Modificacions 

a) Contingut: 

No hi ha hagut modificacions. 

b) Formals: 

No escau. 

Evidències 

2.3/0_Calendari anual 

d’actuacions 
No escau 

2.3/1_Proposta Marc 

d’Extinció del Programa 

Formatiu 

 

No escau 

2.3/2_Informe de Revisió 

de l’Extinció de Programes 

formatius 

No escau 

 
 

 

PROCÉS 3.1_CAPTACIÓ D’ALUMNAT NOU 

Propietari responsable: Cap de relacions externs i admissions. 

Implementació al 100% 

 

Aquest procés està plenament implementat. Des del curs 2016-17 es generen els informes de 

revisió pertinents i el càlcul de tots els indicadors. 

Modificacions 

a) Contingut: 

- S’han revisat alguns càrrecs implicats en el procés, sobretot en el moment de la revisió del 

procés i l’aprovació de les propostes de millora. 

- S’han incorporat nous indicadors per tal de valorar el benefici que generen accions com la 

participació al Saló de l’ensenyament, la Jornada de Portes obertes... 

b) Formals: 

Cap 

Evidències 

3.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 

3.1/1_Informe de Revisió 

de Captació d’alumnat 

nou 

Completat 

3.1/2_Guia d’accés als 

estudis 
Completada i actualitzada 

 
 

 

PROCÉS 3.2_ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT 

Propietari responsable: Cap de secretaria acadèmica 

Implementació al 90% 
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El procés està pràcticament implementat, ja que es fa el càlcul de tots els indicadors d’accés i 

matrícula i les enquestes de. L’únic que no s’ha generat fins el moment és l’informe de revisió 

on es revisen tots els procediments de l’àrea de secretaria acadèmica. Sí que s’han fet 

propostes de millora en base a la informació del propietari responsable, com per exemple la 

creació de fitxes de procediments acadèmics. 

Hi ha hagut un canvi de propietari del procés. L’àrea l’ha assumida el Cap de secretaria 

acadèmica. 

Modificacions 

a) Contingut: 

- Canvi en el propietari del procés, passa de ser el Sotsdirector al Cap de secretaria 

acadèmica.  

- Actualització d’indicadors, se n’han afegit de nous segons els últims llistats de l’AQU i 

eliminat d’innecessaris. 

b) Formals: 

Cap 

Evidències 

3.2/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 

3.2/1_Informe de Revisió 

de l’Accés, Admissió i 

Matriculació 

Pendent octubre 2018 

3.2/2_Guia de l’alumnat. 

Apartat: Accés, Admissió i 

Matriculació 

Completat i actualitzat 

 
 

 

SUBPROCÉS 3.2.1_PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS D’ALUMNAT NOU 

Propietari responsable: Sotsdirector 

Implementació al 100% 

 

El subprocés de la Prova específica està totalment implementat, tal i com ja fèiem constar en 

l’IST de 2016.  

Al final d’aquest estàndard, a l’apartat de la revisió i la millora dels processos del SGIQ, 

notifiquem les modificacions relatives al calendari dels exercicis de la prova, atès l’increment 

substancial que cap vegada més té el centre quant a la inscripció d’aspirants. 

Modificacions 

a) Contingut: 

    - S’ha fet un calendari (i horaris) nou a partir d’una previsió de 48 aspirants d’interpretació. 

    - S’han modificat els ítems avaluadors del full d’examen de l’Exercici 2, de la Part A/BLOC 

A2 corresponent a Veu/dicció. Aquest nou full d’examen s’aplicarà a la Prova d’accés 2018. 

b) Formals: 

Cap. 

Evidències 

3.2.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 
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3.2.1/1_Document 

informatiu de la Prova 

específica d’accés [Separat 

per especialitats] 

Completats i actualitzats 

des de 2012 

3.2.1/2_Llistes provisionals 

i definitives de les 

sol·licituds d’aspuirants 

admesos 

Completades i actualitzades 

des del 2012 

3.2.1/3_Llistes provisionals 

i definitives d’aspirants 

admesos. 

Completades i actualitzades 

des del 2012 

3.2.1/4_Fulls d’Examen i 

d’Avaluació dels diferents 

exercicis de la prova 

específica. 

Completats i actualitzats 

des de 2012 

3.2.1/5_Expedient 

d’Avaluació de l’Aspirant 

Completats i actualitzats 

des de 2012 

3.2.1/6_Guia d’accés als 

Estudis. Apartat: Prova 

específica d’accés 

Completada i actualitzada 

 
 

 

PROCÉS 3.3_METODOLOGIA I SEGUIMENT DE L’ENSENYAMENT 

Propietari responsable: Cap d’estudis 

Implementació al 90% 

 

La incorporació al lloc de treball d’una auxiliar de Coordinació acadèmica, per donar suport a la 

Cap d’estudis amb l'objectiu de millorar el mecanismes de seguiment i control dels diferents 

processos d’una manera més eficaç, ha possibilitat la realització de gran part de les millores 

proposades al IST anterior i d’altres no previstes, i també ha permès la sistematització de 

procediments i la creació de nous protocols i evidències. 

 

En quant a la revisió del disseny de matèries, assignatures impartides, pràctiques i projecte 

final, la distribució i durada de matèries i d’assignatures es compleix sense canvis respecte al 

disseny original. 

Considerem que els continguts i blocs temàtics de les assignatures però han d’estar en 

permanent revisió i millora per adequar-se a la realitat de la docència segons les necessitats 

dels diferents grups d’interès i de l’anàlisi dels indicadors del grau de satisfacció del professorat 

i alumnat.  

Anualment hem proposat realitzar les següents accions: 

 Revisió de les fitxes del Pla Docent. Correcció de les possibles modificacions al SGIC i 

actualització al web. 

 Informe anual del Cap de Departament. Nova acció destinada a implicar més als Caps 

de Departament en el SGIC i en el desenvolupament del procés 3.3. Reflexió sobre la 

necessitat de crear un format unificat perquè l’informe sigui clar i efectiu a l’hora de 

treure conclusions. Millora implementada el 2018 i pendent d’analitzar els resultats. 

 Control de les Programacions. Creació d’una nova fitxa resum pel professorat amb 

temporització de les classes o sessions, distribució de continguts i recursos emprats. 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 54 

 

Aquestes Unitats de Programació serveixen per garantir que el professorat compleixi 

amb el desplegament del Pla Formatiu i alhora reflexioni sobre la seva metodologia i 

possibilitats de millora. També faciliten el consens i/o debat entre docents dintre del 

mateix departament. Millora implementada el 2018 i pendent d’analitzar els resultats. 

 

Modificacions 

a) Contingut:  

-Creació de recursos i procediments diferents per millorar les diferents gestions 

descrites al procés. 

b) Formals:  

-Incorporació d’una persona al equip de coordinació pedagògica/secretaria 

acadèmica.  

-Ampliació d’evidències (3.3/3, 3.3/4 i 3.3/5) al punt 6 del procés 

-Assignació d’una nova responsabilitat als caps de departament al punt 7 del procés. 

 

Evidències 

3.3/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 

3.3/1_Informe de Revisió 

de la Metodologia i 

Seguiment de 

l’Ensenyament 

Completat 

3.1/2_Guia de l’alumnat. 

Apartat: Metodologia i 

seguiment de 

l’ensenyament. 

Completat i actualitzat 

3.3/3_Fitxes de gestió 

d’assignatures i dels 

mecanismes de 

coordinació docent 

En procés al 70%. 

3.3/4_Unitats de 

Programació 
Pendent Juliol 2018 

3.3/5_Informe Anual de 

Departaments 
Pendent Juliol 2018 

 

 

 

PROCÉS 3.4_AVALUACIÓ DE L’ENSENYAMENT 

Propietari responsable: Cap d’estudis 

Implementació al 100% 

 

El procés està totalment implantat. Les fases del calendari d'avaluació es compleixen segons la 

política de disseny del procés i hi ha un major control en la transmissió de la informació als 

diferents grups d'interès (PDI, alumnat, caps de departament, tutors i secretari acadèmic). S'ha 

millorat la comunicació amb el PDI i la consciència d'ús de la plataforma virtual del centre 

(Clickedu) com eina principal per vehicular l'avaluació de les assignatures. L'avaluació compleix 

amb els ítems avaluatius descrits a les fitxes d'assignatures del pla docent i aquests queden 

recollits al Clickedu.   

L'avaluació compleix amb el calendari d'actuacions dissenyat a tal efecte. 

Amb la creació d'una Fitxa de Gestió dels Sistemes d'avaluació, les responsables de la 
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coordinació acadèmica han millorat la seva actuació: guanyat rigor i precisió en la supervisió 

del procés d'avaluació, qualitat en l'atenció al professorat que ho requereix ,  puntualitat en 

l'entrega dels Informes i claredat en els canals comunicatius. 

 

Modificacions 

a) Contingut:   

   -Creació de noves evidències 3.4/4  i 3.4/5 al punt 6 del procés. 

b) Formals:  

    -Millora en la redacció de l'evidència 3.4/2. Els informes d'avaluació provisionals i 

definitius es fan mitjançant la plataforma “Clickedu”, el programa de gestió acadèmica. 

    -Afegir a la redacció de l'evidència 3.4/2 el registre de les notes en Actes de Final de curs 

signades pel claustre. 

 

 

Evidències 

3.4/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 

3.4/1_Informe de Revisió 

de l’Avaluació de 

l’Ensenyament 

Completat i actualitzat 

3.4/2_Informes 

provisionals i definitius 

d’avaluació 

Revisat i Millorat amb les 

Actes 

3.4/3_Guia de l’alumnat. 

Apartat: Avaluació de 

l’Ensenyament 

Completat i actualitzat 

 

3.4/4_Fitxa de Gestió dels 

Sistemes d'avaluació 
Completat Desembre 2017 

3.4/5_Document de 

Control de les 

recuperacions 

Completat semestralment 

des de gener 2017 
 

 

 

PROCÉS 3.5_ORIENTACIÓ I SUPORT A L’ALUMNAT 

Propietari responsable: Cap d’estudis 

Implementació al 100% 

 

Aquest procés està implementat totalment. El pla d’acció tutorial (PAT) està desplegat  i 

funcionant amb molt bona acollida per part de l’alumnat. Les millores realitzades en el PAT 

tenen a veure amb la coordinació de les entrevistes individuals  i/o reunions de grup i els 

sistemes de registre de la informació.  

S’ha replantejat el número de tutories per atendre les diverses necessitats individuals i grupals i 

s’ha ordenat i detallat el calendari per optimitzar l’ agenda dels responsables que les realitzen ( 

principalment Direcció i Cap d’estudis).  

En quant a les incidències, calia millorar la descripció del procediment: clarificar els canals de 

recollida, recorregut de la resolució i tancament. En aquest sentit s’ha corregit el redactat del 

procés per ajustar-lo a la realitat del que fem a l’escola.  



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 56 

 

També s’han reduït i reordenat les evidències, suprimint el “Manual del tutor”, ja que forma part 

de la “Guia del PDI”  i és evidència del procés 4.1 

Modificacions 

a) Contingut:  

 - Canvis en el redactat del recorregut de les incidències o reclamacions. 

 - Afegir l’ús del programa de gestió acadèmica Clickedu pel registre d’entrevistes i 

incidències. 

  -Suprimir l’evidència 3.5/2 Manual del Tutor. 

 

b) Formals: 

  - Nova numeració, l’ evidència 3.5/ 2 ara és el “Registre d’incidències i reclamacions” 

   - Canvi al redactat de l’evidència 3.5/3 explicitant que l’apartat “Orientació i suport” a la 

Guia de l’Alumnat inclou el PAT i la Guia d’Incidències i Reclamacions. 

   - Canvis al redactat del punt 7/Responsables: el Coordinador de la Qualitat no és el 

responsable de centralitzar les incidències i reclamacions, només de la part de retiment de 

comptes. 

 

Evidències 

3.5/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat  i actualitzat 

3.5/1_Informe de Revisió 

de l’Orientació i Suport a 

l’Alumnat 

Realitzat 

3.5/2_Manual del Tutor Canvia al procés 4.1 dins de 

la Guia del PDI 

3.5/3_Registre 

d’incidències i 

reclamacions 

Nova numeració 3.5/2. 

Pendent revisió 

3.5/4_Guia de l’alumnat. 

Apartat: Orientació i 

Suport a l’alumnat 

Nova numeració 3.5/3. 

Pendent de revisió. 
 

 

 

PROCÉS 3.6_MOBILITAT INTERNACIONAL 

Propietari responsable: Cap de mobilitat 

Implementació al 100% 

 

El procés no ha sofert canvis a nivell de continguts, ja que se segueixen els mateixos protocols 

per a la gestió de la mobilitat dels estudiants. Des del curs 2015-16, primer any acadèmic que 

es va fer mobilitat d’estudiants, cada cop els procediments estan més ben estructurats i ajustats 

al calendari d’accions. 

S’ha creat una nova enquesta de valoració de la mobilitat per part dels alumnes que en van fer 

des del curs 2015-16, per tal de recollir informació sobre la seva experiència en el centre 

d’intercanvi. També s’ha creat una guia específica de mobilitat per a l’alumnat, que s’ha 

publicat al web, amb tota la informació sintetitzada per a l’alumne. 
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Modificacions 

a) Contingut: 

  Cap 

b) Formals: 

  Cap 

Evidències 

3.6/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 

3.6/1_Informe de Revisió 

de la Mobilitat 
Completat i actualitzat 

3.6/2_Guia de l’alumnat. 

Apartat: Mobilitat 

internacional 

Completat i actualitzat 

3.6/3_Guia de PDI. Apartat: 

Mobilitat 
Completat i actualitzat 

 

 

 

PROCÉS 3.7_PRÀCTIQUES EXTERNES 

Propietari responsable: Coordinador de pràctiques externes 

Implementació al 75% 

 

Aquest procés ha fet un salt en quant a qualitat. Tot i que les Pràctiques Externes són una 

assignatura minoritària i optativa, aquest curs hem fet moltes millores en la seva gestió i 

coordinació. La principal novetat és la creació d'una Guia de Pràctiques Externes que 

centralitza tota la informació que cal saber pel desenvolupament de l'activitat acadèmica i dels 

agents implicats. Per fer aquesta Guia ha estat necessària una reflexió sobre el desplegament 

real de l'assignatura a l'Escola Superior,  una revisió de procediments ( recollits la Fitxa resum 

de Gestió), i nous replantejaments en la coordinació acadèmica, que han estat executats de 

forma immediata ja en el exercici del present curs amb els alumnes matriculats a l'assignatura. 

És pública al web. 

 

Modificacions 

a) Contingut: 

-Re-escriptura i ordenació del quadre de procediments associats. (punt 4, desenvolupament  

i implementació) 

-Reducció dels indicadors a dos: Percentatge de titulats ( per promoció) que han realitzat 

pràctiques i Grau de satisfacció de l'alumnat sobre les pràctiques. 

-Correccions en el redactat de les responsabilitats de Cap d'estudis-Coordinador de 

Practiques i tutor de pràctiques per adequar les definicions amb l'Informe de Revisió i Millora 

del procés. 

-Substitució d'evidències: la nova «Guia de Pràctiques Externes» comprèn la informació per 

l'alumnat  i pels tutors, resumint les anteriors evidències en una sola  ( 3.7/3) 

-Nova evidència 3.7/4_Fitxa de gestió de les Pràctiques externes: resum de les accions pel 

control i seguiment de tot el procés 

b) Formals: 

-Renombrar l'evidència 3.7/2, ara «Expedient de Pràctiques» 

 

Evidències 
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3.7/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Completat i actualitzat 

3.7/1_Informe de Revisió 

de les Pràctiques Externes 
Completat i actualitzat 

3.7/2_Expedient de 

Pràctiques 

Canvi del nom de 

l'evidència. ( abans 

«quadern de pràctiques»). 

Actualitzat. 

3.7/3_Guia de Pràctiques 

Externes 

Nova evidència que 

substitueix a les anteriors 

3.7/3 i 3.7/4. Actualitzat. 

3.7/4_ Fitxa de gestió de 

les Practiques externes 
Completat i actualitzat 

 
 

 

PROCÉS 3.8_ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I RECERCA 

Propietari responsable: Cap d’orientació professional i recerca 

Implementació al 90% 

 

És un procés altament implementat al centre. Malgrat això, ens falta recorregut de la titulació 

pel que fa a obtenir informació relativa a la incorporació de graduats al món professional. Cal 

tenir present que la primera promoció d’alumnat amb titulació superior ha estat en l’any 

acadèmic 2015-2016. 

Les modificacions relatives a l’orientació professional les podem sintetitzar en: 

- Creació de la figura de Cap d’Orientació Professional i recerca. 

- Creació de protocols de funcionament i seguiment de les diferents accions relatives al 

departament per tal de millorar la seva efectivitat. 

- Hem eliminat alguna de les accions que es plantejaven (Inclusió del perfil professional dels 

alumnes i exalumnes) per tal de garantir la protecció de les seves dades.  

- S’ha afegit a les accions d’Orientació professional les relatives al Grup de Recerca Teatral, 

la cessió d’espais per assajos, i les convocatòries de espais de Creació (ordinària anual i 

extraòrdinaria/beca) 

Modificacions 

a) Contingut: 

  - Introducció de les noves accions específiques sobre orientació professional i recerca- 

b) Formals: 

- S’ha modificat el nom del procés, tot incorporant-hi la paraula ‘recerca’ al final. 

 

Evidències 

3.8/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Fet i actualitzat 

3.8/1_Informe de Revisió 

de l’Orientació 
Fet i actualitzat 
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professional. 

3.8/2_Guia de l’alumnat. 

Apartat: Orientació 

professional i Recerca. 

Fet i actualitzat 

 
 

 

PROCÉS 4.1_PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 

Propietari responsable: Cap d’estudis 

Implementació al 75% 

 

Aquest es un procés en desenvolupament que encara falta millorar, tot i que el traspàs 

d'informació entre el centre i el PDI, amb la revisió del Pla d'acollida pel professorat entrant, és 

ara més concret i amb responsabilitats més clares.   

La informació que el PDI necessita, també es pot trobar a la nova Guia del PDI que s'ha 

redactat per l'orientació i suport al PDI i és evidència d'aquest procés. També s'ha revisat i 

actualitzat la Normativa del  PDI, que informa i co-responsabilitza al professorat vers la 

millora de la comunicació amb l'escola i de la seva participació activa en els protocols de 

contractació, documentació  i accions de gestió a part de la pròpia actuació docent. 

Modificacions 

a) Contingut: 

- Definir i concretar les accions del Pla d'acollida del professorat entrant (punt 4-

desenvolupament/fase d'informació). 

 

b) Formals:  

 - Cap 

Evidències 

4.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 

Completat i actualitzat 

 

4.1/1_Informe de Revisió 

del Personal Docent i 

Investidor (PDI) 

Completat i actualitzat 

 

4.1/2_Guia del PDI Completat i actualitzat 

 

4.1/3_Informe de vacants 

del PDI 

Pendent curs 2018-2019 

 
 

 

 

PROCÉS 4.2_PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Propietari responsable: Director del centre 

Implementació al 90% 

 

Una de les línies de la política de qualitat ha estat molt dirigida a aconseguir que el centre 

tingui l’equip necessari, en nombre i preparació, per poder donar suport a l’acció de gestió de 

totes les activitats i seguiment que es realitzen (a banda de les activitats docents).  

En els darrer any (tal com s’ha anat relatant a l’IST corresponent) s’ha contractat una persona de 
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Producció a jornada completa per recolzar les accions d’Orientació Professional (i recerca), i una 

Ajudant de Coordinació Acadèmica per recolzar la feina de seguiment de la Cap d’estudis. 

Aquestes incorporacions destacades han consolidat l’equip i recolzen l’estratègia de 

desenvolupament en l’àmbit professionalitzador dels estudiants titulats.  

Aquest curs, també s’han ampliat hores del personal de secretaria/recepció per donar impuls al 

projecte de la Biblioteca. (Que també estava pendent de desenvolupament en l’àrea de 

Serveis).  

De cara al curs vinent (2018-19) es preveuen noves contractacions, per reforçar àrees que 

necessiten més personal, en concret dos perfils específics de suport: l’esmentada informació 

consta en el Pla de millora del procés 4.2 i en el Pla estratègic de la Qualitat 2018-2019 

Modificacions 

a) Contingut:  

-No hi ha suficient volum d’informació anualment en relació a les noves contractacions de 

PAS com fer un informe de Revisió del PAS independent. El disseny del SGIQ d’aquest 

procés, que es va fer en el seu moment, s’ha entès que era sobredimensionat en relació a la 

necessitat d’aquesta evidència en l’actualitat. La mida del projecte fa factible una gestió molt 

més directe i més cohesionada. Les accions de millora en la contractació del PAS apareixen 

directament al Pla Estratègic de la Qualitat, i com accions de millora en el propi Pla de 

millora. Amb aquestes eines pensem que es pot gestionar aquest capítol amb la mateixa 

efectivitat i evitant passes innecessàries. 

 

Les reunions quinzenals del PAS (que es realitzen excepte en moments molt concrets de 

l’any) ajuden a mantenir la comunicació. Aquells responsables que formen part de les 

reunions del PAS, i que tenen equip vinculat sota el seu càrrec s’encarreguen de transmetre 

les informacions pertinents. 

 

-En el capítol de formació, el PAS té a la seva disposició cursos gratuïts (bonificats). Que obre 

un ventall de cursos d’una gran diversitat. 

 

-Enguany s’ha realitzat també una formació específica (contractada) en producció executiva 

dedicant dues hores setmanals durant tot l’any a millorar els coneixements tècnics de Sots-

direcció i la Cap de Producció en quant a subvencions i altres aspectes especialitzats de la 

producció. Una formació personal que ha estat impartida per una professional de prestigi en 

el mateix centre. 

 

-S’han fet també formacions sobre seguretat, al personal del teatre. 

 

b) Formals: 

-L’Informe de Revisió del Personal d’Administració i Serveis queda integrat anualment en 

el Pla Estratègic de la Qualitat. Malgrat tot es manté com evidència aquest concepte ja que 

ocupa un espai molt important en aquest Pla Estratègic.  

 

Evidències 

4.2/0_Calendari anual 

d’actuacions del PAS 
2017 realitzat 

4.2/1_Informe de Revisió 2018 realitzat 
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de Personal 

d’Administració i Serveis 

(PAS) 
 

 

 

PROCÉS 5.1_RECURSOS MATERIALS I SERVEIS 

Propietari responsable: Cap de Recursos Materials i Serveis 

Implementació al 75% 

 

El Departament de Recursos Materials i Serveis ha estat profundament remodelat des de 2016. 

Amb la figura de nova creació del Cap de Recursos Materials i Serveis (CRMS) com a 

responsable principal, ara l’escola porta un Diari de manteniment on s’hi apunten totes les 

tasques de manteniment, tant les de manteniment correctiu com les de manteniment 

preventiu. El diari s’actualitza diverses vegades al dia i es pot consultar en la carpeta 

compartida del Server de l’escola. 

El responsable dels recursos materials i serveis és aquell qui s’encarrega de coordinar i 

gestionar a tots els professionals externs que han de fer intervencions per a la millora i 

reparació dels espais. 

S’ha fet un gran esforç en millorar les condicions de base del material i l’estat de les 

instal·lacions. Tot i que encara cal seguir millorant molt, amb aquesta millora en la prevenció 

d’incidències s’han reduït les incidències tècniques en un 60%. I per tant s’han estalviat moltes 

accions de intervenció directe sobre el terreny i per tant s’ha millorat la qualitat en tant i en 

quant les incidències poden afectar la docència. 

 

Durant el curs 2017-2018 s’han realitzat moltes feines de millora de les instal·lacions en els 

següents camps: seguretat, salubritat, equipaments d’aules, sistema de comunicacions, 

instal·lacions elèctriques, economia de consum, ordre, emmagatzematge... 

 

Modificacions 

a) Contingut: 

  -Canvi del propietari de procés. 

b) Formals: 

 - Cap 

 

Evidències 

5.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Fet i actualitzat 

5.1/1_Informe de Revisió 

dels Recursos Materials i 

Serveis 

Fet i actualitzat 

5.1/2_Guia interna de 

Serveis del centre 
Feta i actualitzada 
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PROCÉS 6.1_RECOLLIDA, ANÀLISI DE RESULTATS I RETIMENTS DE COMPTES 

Propietari responsable: Coordinador de la Qualitat 

Implementació al 75% 

 

Aquest procés és transversal i aglutina els indicadors i resultats de la resta de processos del 

SGIQ. Fins el moment tots els propietaris de processos recullen les seves dades i en fan la 

pròpia anàlisi, de manera que els indicadors s’analitzen per a cada procés.  

Fins el moment encara no hi ha hagut la possibilitat d’agrupar tots els indicadors en un sol 

Quadre general d’indicadors. Cal treballar sobre l’ajust dels calendaris d’actuació sobre tots 

els processos, de manera que la recollida de resultats es faci sempre en el mateix període i 

sigui fàcil pel propietari del procés de recollir tots els indicadors. 

S’ha afegit a aquest procés la part de Retiment de comptes, extreta del procés 7.1, ja que era 

una tasca pròpia del Coordinador de la qualitat i no de la Cap de comunicació. El retiment de 

comptes comporta l’elaboració dels IST anuals i la gestió de l’acreditació. 

S’ha afegit en el procés els procediments relatius a l’acreditació de la titulació (cada 

determinats anys). 

Modificacions 

a) Contingut: 

- S’ha incorporat al procés tots els procediments, protocols i grups d’interès afectats 

corresponents a l’Acreditació de la Titulació. 

b) Formals: 

- S’ha modificat el nom del procés, tot incorporant-hi el concepte ‘Retiment de comptes’ 

 

Evidències 

6.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Pendent d’elaboració 

6.1/1_Informe de Revisió 

de la Recollida, Anàlisi de 

Resultats i Retiment de 

comptes. 

Pendent d’elaboració 

6.1/2_Quadre general 

d’indicadors 
Pendent d’elaboració 

 
 

 

PROCÉS 7.1_GESTIÓ I PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Propietari responsable: Cap de comunicació 

Implementació al 100% 

 

S’ha incorporat a l’equip una cap de comunicació especialista que vetlla per la publicació i 
actualització de totes les informacions relacionades amb la titulació.  

L’apartat corresponent al retiment de comptes, incorporat en aquest procés en el moment de la 

seva confecció, s’ha traslladat de procés, tot passant al 6.1_Recollida, anàlisi de resultats i 

retiment de comptes. I aquest procés s’ha passat a anomenar Gestió i publicació de la 
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informació. 

 

S’incorpora també una nova evidència a desenvolupar en el pròxims mesos: el llibre d’estil de la 

comunicació del centre, que contindrà tota la normativa estètica i protocol·lària de la imatge.  
 

Modificacions 

a) Contingut: 

- L’apartat corresponent al retiment de comptes s’ha traslladat de procés, tot passant al 6.1. 

També canvia de procés l’evidència 7.1/2_Informe de Seguiment de la Titulació, tot passant a 

ser la 6.1/3. 

- S’incorpora una nova evidència: El Llibre d’estil de la comunicació del centre,  

 

b) Formals: 

- S’ha modificat el títol del procés, incorporant-hi el mot “gestió”. 

 

Evidències 

7.1/0_Calendari anual 

d’actuacions 
Fet i actualitzat 

7.1/1_Informe de Revisió 

de la Gestió i de la 

informació. 

Pendent d’elaboració 

7.1/2_Llibre d’estil de la 

comunicació d’Eòlia. 

En fase de disseny 

(esborrany) 
 

 

 

Com a evidències dels processos del SGIQ, presentem algunes mostres d’informes de 

revisió i calendaris generals d’actuacions d’alguns processos. Alguns d’ells han estat 

realitzats ja al llarg del curs 2017-18, ja que l’elaboració d’aquest autoinforme s’ha 

allargat al llarg de tot l’any acadèmic.  

Tots aquests documents  són consultables per tot l’equip de PAS a la xarxa interna del 

centre: 

- Informe de revisió del procés 3.1_Captació de nou alumnat. (E3.3.1_04) 

- Informe de revisió del procés 3.3_Metodologia i seguiment de l’ensenyament. (E3.3.1_05) 

- Informe de revisió del procés 3.6_Mobilitat internacional. (E3.3.1_06) 

- Calendari anual d’actuacions 3.2_Accés, admissió i matriculació d’alumnat. (E3.3.1_07) 

- Calendari anual d’actuacions 3.4_Avaluació de l’ensenyament. (E3.3.1_08) 

- Calendari anual d’actuacions 3.8_Orientació professional i recerca. (E3.3.1_09) 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.3.1_01 Manual i Processos del SGIQ http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-

1.pdf 

E3.3.1_02 Informe final_AQU http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-Eòlia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-Eòlia.pdf
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E%C3%B2lia.pdf 

E3.3.1_03 IST 2016 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf 

E3.3.1_04 Informe de revisió del procés 

3.1_Captació de nou alumnat. 

https://drive.google.com/open?id=1a0dLjswLsw

2VJwTJPmUqrmAldYIZIc7n 

E3.3.1_05 Informe de revisió del procés 

3.3_Metodologia i seguiment de 

l’ensenyament 

https://drive.google.com/open?id=1AbPLrBkJ8

wfE-ZNAi4cNS18PJj6zfuJ5 

E3.3.1_06 Informe de revisió del procés 

3.6_Mobilitat internacional. 

https://drive.google.com/open?id=1rg4yHmkF

QFCvZzFWRRSoU_rE8PFmuUTx 

E3.3.1_07 Calendari anual d’actuacions 

3.2_Accés, admissió i matriculació 

d’alumnat 

https://drive.google.com/open?id=11FMYu1W5

y7TMfenTr27Vn00Dk-X5Wd0_ 

E3.3.1_08 Calendari anual d’actuacions 

3.4_Avaluació de l’ensenyament 

https://drive.google.com/open?id=1NpxoRZGTf

tMfzF4zYwoO8MLYuo_ipoI- 

E3.3.1_09 Calendari anual d’actuacions 

3.8_Orientació professional 

https://drive.google.com/open?id=1BcTAG9yZ

QHHvdGZJOx4UwO5od-ixmGS1 

 

3.3.2_El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels 

resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en 

especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

 

El SGIQ d’Eòlia ESAD garanteix la recollida d’informació a través dels seus mecanismes, 

tal i com va verificar l’AQU en el seu informe final.  

Cada procés té incorporat en la Fase de Resultats de l’apartat 4_Desenvolupament, el 

seu Quadre d’Indicadors. Els propietaris dels processos són els responsables del càlcul, i 

el Coordinador de la qualitat de la seva recollida per a la creació del Quadre General 

d’indicadors, segons el procés 6.1_Recollida, anàlisi de resultats i retiment de comptes.  

Els indicadors són analitzats per a cada un dels propietaris dels processos, i serviran per 

a l’elaboració de l’informe anual de revisió i millora de cada procés.  La informació 

extreta dels indicadors és una eina bàsica i clau per al Procés 1.1_Política i objectius de 

la Qualitat per tal de poder elaborar les propostes més adients de cara a la planificació 

i/o correcció del seu Pla estratègic de la qualitat.   

Per a l’anàlisi d’aquest subestàndard i, per tant, la valoració de la recollida dels resultats 

dels diferents processos, prendrem com a referència els indicadors sol·licitats per l’AQU 

per als Ensenyaments Artístics Superiors. Valorarem els sistemes de recollida 

d’informació per a les diferents dimensions del SGIQ. 

 

Dimensió 2. Disseny i revisió dels programes formatius: Com que el centre encara 

no ha executat cap d’aquests processos, per ara no s’ha fet el càlcul de cap dels 

indicadors que vam proposar en el SGIQ. 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
https://drive.google.com/open?id=1a0dLjswLsw2VJwTJPmUqrmAldYIZIc7n
https://drive.google.com/open?id=1a0dLjswLsw2VJwTJPmUqrmAldYIZIc7n
https://drive.google.com/open?id=1AbPLrBkJ8wfE-ZNAi4cNS18PJj6zfuJ5
https://drive.google.com/open?id=1AbPLrBkJ8wfE-ZNAi4cNS18PJj6zfuJ5
https://drive.google.com/open?id=1rg4yHmkFQFCvZzFWRRSoU_rE8PFmuUTx
https://drive.google.com/open?id=1rg4yHmkFQFCvZzFWRRSoU_rE8PFmuUTx
https://drive.google.com/open?id=11FMYu1W5y7TMfenTr27Vn00Dk-X5Wd0_
https://drive.google.com/open?id=11FMYu1W5y7TMfenTr27Vn00Dk-X5Wd0_
https://drive.google.com/open?id=1NpxoRZGTftMfzF4zYwoO8MLYuo_ipoI-
https://drive.google.com/open?id=1NpxoRZGTftMfzF4zYwoO8MLYuo_ipoI-
https://drive.google.com/open?id=1BcTAG9yZQHHvdGZJOx4UwO5od-ixmGS1
https://drive.google.com/open?id=1BcTAG9yZQHHvdGZJOx4UwO5od-ixmGS1
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Dimensió 3. Recursos d’aprenentatge i suport a l’estudiant: Aquesta és la dimensió 

que engloba la majoria dels indicadors del SGIQ, especialment els que són requerits per 

l’AQU: accés i matrícula, pràctiques externes i mobilitat, satisfacció i resultats 

acadèmics. 

Indicadors de captació d’alumnat (procés 3.1):  

El propietari recull indicadors sobre les vies d’accés a la informació per part dels 

alumnes des del curs 2015-16 (Jornades de portes obertes, Saló de l’ensenyament...). 

Fins ara es passava als alumnes matriculats a primer curs, a partir d’aquest proper curs 

2018-19 es passarà a tots els aspirants a la prova, per tal de tenir més informació. 

Model d’enquesta: (E3.3.2_01) 

Indicadors d’accés i matrícula (procés 3.2):  

El Cap de secretaria acadèmica, conjuntament amb el Sotsdirector que coordina la 

prova d’accés, són els encarregats de la recollida dels indicadors d’accés i matrícula, 

exigits per l’AQU en l’elaboració dels IST. El càlcul es fa a l’octubre quan comença el 

curs acadèmic i el període de proves està oficialment acabat (convocatòria ordinària i 

extraordinària). Tots els indicadors estan calculats des del primer any acadèmic, el 

2012-13. El càlcul d’aquests indicadors es fa de forma manual mitjançant taules Excel, ja 

que el nombre de sol·licituds no és excessiu. Però una de les accions de millora 

proposades pel Cap de secretaria acadèmica és que el programa de gestió acadèmica 

pugui gestionar la prova d’accés en un futur. Per ara encara no és possible. 

Satisfacció: Respecte al grau de satisfacció de l’alumnat sobre el seu accés al centre,  

l’enquesta que s’ha passat fins al curs 2017-18 és una enquesta per saber com han 

conegut el centre i si han participat en accions específiques de captació com portes 

obertes, Saló de l’Ensenyament. Es preveu generar una nova enquesta sobre una 

valoració més específica sobre la coordinació de la prova d’accés i la matriculació a 

primer curs, que es passarà en finalitzar el termini de matrícula al juliol de 2018. 

Indicadors sobre metodologia, seguiment i avaluació (processos 3.3, 3.4 i 3.5):  

El Cap d’estudis, amb l’ajuda del Cap de secretaria acadèmica, és l’encarregat de la 

recollida dels resultats acadèmics, exigits per l’AQU en l’elaboració dels IST. El càlcul 

d’aquests indicadors es fa a l’octubre de forma manual mitjançant taules Excel, a través 

de les dades que aporta el programa de gestió acadèmica. Una de les accions de 

millora proposades és que el programa de gestió acadèmica pugui calcular l’indicador 

directament. 

Una de les dades que no ha calculat de forma òptima el centre fins el curs 2017-18 ha 

estat la satisfacció dels estudiants de primer curs amb el programa formatiu i el 

professorat. Fins ara el centre ha recollit dades sobre satisfacció de les assignatures i els 



 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 66 

 

professors de forma individual, però mai en un conjunt global de la titulació ni separat 

per primer curs. El Cap d’estudis, responsable d’aquests tres processos (3.3, 3.4 i 3.5) ha 

hagut de fer els anys anteriors un extracte de dades per al càlcul corresponent als 

alumnes de primer curs, però li portava molta feina. 

Això s’ha solucionat ja al llarg del curs 2017-18, creant una enquesta específica per a 

primer curs on es valoren diferents conceptes: disseny de programa formatiu, 

seguiment i coordinació acadèmica, sistema d’avaluació, adequació del professorat i pla 

d’acció tutorial del centre. Model enquesta: (E3.3.2_02). En finalitzar curs 2017-18 ja es 

calcularan aquests indicadors de forma ràpida. 

A més a més, també hem creat una enquesta sobre satisfacció global sobre la 

metodologia, seguiment i avaluació per a tot l’alumnat de la titulació, on a més a més 

es valoren els departaments. Model enquesta: (E3.3.2_03). En finalitzar el curs 2017-18 

també ja se n’obtindran dades. 

Les enquestes que serveixen per valorar les assignatures i professors de forma 

individual es passen ja des de l’inici de la titulació.  Durant el curs 2017-18 s’han 

millorat afegint conceptes més específics com: mètodes docents, sistema d’avaluació, 

professorat, recursos materials i satisfacció global. Model enquesta: (E3.3.2_04). 

Aquestes enquestes serveixen al Cap d’estudis per a obtenir valoracions més 

específiques. 

També el centre té una enquesta de valoració sobre unes assignatures específiques i 

compartides entre els estudiants de les dues especialitats: les Pràctiques d’Interpretació 

i el Pràctiques d’Escenificació. Les pràctiques són projectes de creació amb un calendari 

lliure d’assajos. En aquesta enquesta es vol valorar la implicació dels membres del grup 

i la coordinació de l’assignatura. Model enquesta: (E3.3.2_05). 

Per acabar, també es passa anualment des del curs 2016-17 una enquesta de 

satisfacció del professorat sobre diferents aspectes: programa formatiu, sistema 

d’avaluació, pla d’acció tutorial, cap de departament, recursos materials, PAS... Està 

prevista una millora en el seu disseny per al curs 2017-18. Model enquesta: (E3.3.2_06). 

Indicadors sobre mobilitat (procés 3.6):  

La Cap de mobilitat és l’encarregada de facilitar l’indicador exigit per l’AQU en 

l’elaboració dels IST (Percentatge de mobilitat) i de fer el càlcul de la resta d’indicadors 

del seu procés. En l’enquesta de satisfacció sobre mobilitat, els alumnes que n’han 

realitzat valoren aspectes com la coordinació des de l’escola i la formació rebuda al 

centre d’intercanvi.  Model enquesta: (E3.3.2_07). 
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Indicadors sobre pràctiques externes (procés 3.7):  

La Coordinadora de pràctiques externes és l’encarregada de facilitar l’indicador exigit 

per l’AQU en l’elaboració dels IST (Percentatge de titulats que han fet pràctiques 

externes voluntàries) i de fer el càlcul de la resta d’indicadors del seu procés. Aquest 

procés ha millorat molt en quant a revisió de procediments, i ha estat assumit per una 

nova coordinadora de pràctiques. Al llarg del curs 2018-19 es farà el càlcul històric dels 

indicadors i es crearà una enquesta de satisfacció on es valorarà la coordinació de 

l’assignatura, els tutors i el centre o empresa de pràctiques. 

Indicadors sobre orientació professional i recerca (procés 3.8):  

La Cap d’orientació professional i recerca és un nova figura que ha assumit la gestió del 

procés, ja que el director no podia assumir el procés al 100%. El càlcul històric dels 

indicadors es farà al llarg del curs acadèmic 2018-19. També es té previst crear 

enquestes de satisfacció sobre les accions que contempla tot el procés, com la cessió 

d’espais a companyies d’assaig, els grups de recerca... 

L’enquesta que sí que es realitza des del curs 2015-16 és la de satisfacció dels titulats 

amb la formació rebuda i el professorat, que permet extreure les dades per a completar 

la taula d’indicadors exigits per l’AQU en els IST. Fins al moment aquesta enquesta l’ha 

gestionada el Cap de secretaria acadèmica. Aquesta enquesta també aprofita per 

demanar informació als titulats sobre la seva inserció laboral. Model enquesta:  

(E3.3.2_08). 

Dimensió 4. Personal acadèmic i personal d’administració i serveis: El Sotsdirector i 

responsable de contractació és el que calcula els indicadors requerits per l’AQU en els 

IST, en relació als percentatges de professorat a temps complet/parcial i hores de 

docència impartides per professors a temps complet/parcial. Aquests indicadors es 

calculen des del primer curs acadèmic 2012-13 i es fa a través d’unes taules internes. 

Resta pendent calcular el nombre d’hores de formació ofertes al PDI i al PAS, no exigits 

per l’AQU però sí dintre els nostres processos. També es contempla crear una nova 

enquesta de satisfacció al llarg del curs 2018-19 per tal que els membres del PAS 

valorin diferents aspectes sobre recursos i serveis del centre. 

Dimensió 5. Recursos materials i serveis: Els indicadors que pertanyen a aquesta 

dimensió són de satisfacció, i el responsable de la seva recollida és el Cap de recursos 

materials i serveis. Aquest procés també ha sofert un canvi de propietari, de manera 

que la seva implantació ha estat més paulatina. Al llarg del curs 2017-18 s’ha creat una 

enquesta de satisfacció sobre sistemes de suport a l’aprenentatge, que recull 

informació sobre PAT, instal·lacions, servei de càsting, serveis de secretaria i recepció i 

la pàgina web. Model enquesta: (E3.3.2_09). Aquest curs ja s’han recollit els primers 

resultats i els presentem en l’anàlisi del subestàndard 3.5.2. 
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Dimensió 6. Recollida, anàlisi dels resultats i retiment de comptes sobre els 

programes formatius: En aquesta dimensió, que és totalment transversal, sols es fa el 

recull d’indicadors de tots els processos. No té indicadors específics de procés. 

Dimensió 7. Gestió i publicació de la informació sobre els programes formatius: En 

aquesta dimensió, que és totalment transversal, no hi ha indicadors clau associats. Es 

recullen dades de satisfacció per part de l’alumnat, PDI i PAS sobre la pàgina web i 

xarxes socials. Aquests indicadors es valoren en les enquestes específiques que es 

passen a l’alumnat sobre sistemes de suport i en l’enquesta genèrica del professorat.  

Com a resum, fem un llistat de totes les enquestes de satisfacció que té dissenyades al 

centre actualment, per les quals s’extreuen els indicadors necessaris pels diferents 

processos.  

- Enquesta informació d'accés del centre curs 2018_19  (E3.3.2_01) 

- Enquesta satisfacció metodologia, seguiment i avaluació alumnes 1r curs 2017_18 

(E3.3.2_02) 

- Enquesta satisfacció metodologia, seguiment i avaluació conjunt titulació curs 2017_18 

(E3.3.2_03) 

- Enquesta satisfacció per assignatura i professor (E3.3.2_04) 

- Enquesta satisfacció assignatures específica Pràctiques d’Interpretació/Pràctiques 

d’escenificació (E3.3.2_05) 

- Enquesta satisfacció professorat sobre pla formatiu curs 2016_17 (E3.3.2_06) 

- Enquesta satisfacció mobilitat curs 2016_17 (E3.3.2_07) 

- Enquesta satisfacció titulats i inserció laboral curs 2016_17 (E3.3.2_08) 

- Enquesta satisfacció sistemes de suport a l'aprenentatge curs 2017_18 (E3.3.2_09) 

El grau de satisfacció en totes les enquestes del centre es calcula, ja a partir del curs 

2017-18, segons un barem entre les 5 opcions següents: 1 (gens satisfet), 2 (poc 

satisfet), 3 (mig satisfet), 4 (força satisfet) i 5 (molt satisfet). 

Cal dir que els primers anys l’escola optava per passar les enquestes de satisfacció en 

format paper, però es feia molt feixuga la recollida de resultats i l’extracció 

d’informació. Per això des del curs 2016-17 ja es va optar per generar les enquestes 

virtualment  a través del Google Drive del centre, i així l’extracció de dades és més fàcil. 

Cada responsable de procés vetlla perquè les seves enquestes siguin respostes pel 

màxim d’alumnes. Les enquestes s’envien via correu electrònic, tot i que moltes 

vegades el propietari garanteix la seva resposta assistint a una de les classes del 

alumnes.  

Per acabar, presentem com a evidències alguns dels quadres d’indicadors dels 

processos més importants: 

 Quadre indicadors procés 3.2_Accés, admissió i matriculació d’alumnat (E3.3.2_10) 

 Quadre indicadors procés 3.4_Avaluació de l’ensenyament (E3.3.2_11) 
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Els corresponents al procés 3.2 del nostre SGIQ s’analitzen en el subestàndard 3.1.3, i 

els corresponents al procés 3.4, en el subestàndard 3.6.3. 

Tots els indicadors requerits per l’AQU són públics al web del centre, a l’apartat de 

Qualitat des del curs 2012-13, curs d’inici de la titulació, tal i com hem indicat en el 

subestàndard 3.2.2. A partir del curs 2017-2018, tots els que no tenien informació fins al 

moment ja podran ser calculats. 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.3.2_01 Enquesta informació d'accés del centre 

curs 2018_19 

https://drive.google.com/open?id=15q28CR

rzF5929kCbNhJtW532YeV6nAsx 

E3.3.2_02 Enquesta satisfacció metodologia, 

seguiment i avaluació alumnes 1r curs 

2017_18 

https://drive.google.com/open?id=1nqAOC

wqroFQsoSFJ0wr93fzF_r8wn6LO 

E3.3.2_03 Enquesta satisfacció metodologia, 

seguiment i avaluació conjunt titulació 

curs 2017_18 

https://drive.google.com/open?id=1rHmD-

DNsjBYuCuVk43vNSz--0bRRwJhc 

E3.3.2_04 Enquesta satisfacció per assignatura i 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1mW_9r

7E9CUZaCNapg6xRGKBQGnt0IRwV 

E3.3.2_05 Enquesta satisfacció assignatures 

específica Pràctiques 

d’Interpretació/Pràctiques d’escenificació 

https://drive.google.com/open?id=1lz7EIYlh

AbRA1c1GKUsO37U3QufXOeD2 

E3.3.2_06 Enquesta satisfacció professorat sobre 

pla formatiu curs 2016_17 

https://drive.google.com/open?id=1a20hSg

hBvPSJ4WGrRPp3mZPvIISJJGRZ 

E3.3.2_07 Enquesta satisfacció mobilitat curs 

2016_17 

https://drive.google.com/open?id=1xJZ-

EUiPwd6_6gA5F-O-bsfPl0TUnLEn 

E3.3.2_08 Enquesta satisfacció titulats i inserció 

laboral curs 2016_17 

https://drive.google.com/open?id=1LkQWw

baoeCNXXYXA6OAFOaXoydTTi_nu 

E3.3.2_09 Enquesta satisfacció sistemes de suport a 

l'aprenentatge curs 2017_18 

https://drive.google.com/open?id=1p7mfpY

Je5f4tCUkQ_QmmivbNYWJflLfr 

E3.3.2_10 Quadre indicadors procés 3.2_Accés, 

admissió i matriculació d’alumnat 

https://drive.google.com/open?id=1bzxtXX-

qGLv_h2amTjU2rkGYnSAssvn5 

E3.3.2_11 Quadre indicadors procés 3.4_Avaluació 

de l’ensenyament 

https://drive.google.com/open?id=1gUnEXz

uHWt-vfJvf9b1IATRPJjOqX1FB 

 

3.3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de 

millora que s’utilitza per optimitzar-lo contínuament. 

Pel que fa al seguiment, revisió i millora del SGIQ, i atès que no quedava clar el 

procediment relatiu a la seva revisió periòdica, cal assenyalar que se n’han redefinit els 

protocols, procediments i calendari en el mateix Procés 1.1_Política i objectius de la 

Qualitat.  

Segons la nova actualització, la Comissió encarregada de dur-ne a terme la revisió és la 

Comissió de propietaris del SGIQ. composta per tots els propietaris de processos. 

https://drive.google.com/open?id=15q28CRrzF5929kCbNhJtW532YeV6nAsx
https://drive.google.com/open?id=15q28CRrzF5929kCbNhJtW532YeV6nAsx
https://drive.google.com/open?id=1nqAOCwqroFQsoSFJ0wr93fzF_r8wn6LO
https://drive.google.com/open?id=1nqAOCwqroFQsoSFJ0wr93fzF_r8wn6LO
https://drive.google.com/open?id=1rHmD-DNsjBYuCuVk43vNSz--0bRRwJhc
https://drive.google.com/open?id=1rHmD-DNsjBYuCuVk43vNSz--0bRRwJhc
https://drive.google.com/open?id=1mW_9r7E9CUZaCNapg6xRGKBQGnt0IRwV
https://drive.google.com/open?id=1mW_9r7E9CUZaCNapg6xRGKBQGnt0IRwV
https://drive.google.com/open?id=1lz7EIYlhAbRA1c1GKUsO37U3QufXOeD2
https://drive.google.com/open?id=1lz7EIYlhAbRA1c1GKUsO37U3QufXOeD2
https://drive.google.com/open?id=1a20hSghBvPSJ4WGrRPp3mZPvIISJJGRZ
https://drive.google.com/open?id=1a20hSghBvPSJ4WGrRPp3mZPvIISJJGRZ
https://drive.google.com/open?id=1xJZ-EUiPwd6_6gA5F-O-bsfPl0TUnLEn
https://drive.google.com/open?id=1xJZ-EUiPwd6_6gA5F-O-bsfPl0TUnLEn
https://drive.google.com/open?id=1LkQWwbaoeCNXXYXA6OAFOaXoydTTi_nu
https://drive.google.com/open?id=1LkQWwbaoeCNXXYXA6OAFOaXoydTTi_nu
https://drive.google.com/open?id=1p7mfpYJe5f4tCUkQ_QmmivbNYWJflLfr
https://drive.google.com/open?id=1p7mfpYJe5f4tCUkQ_QmmivbNYWJflLfr
https://drive.google.com/open?id=1bzxtXX-qGLv_h2amTjU2rkGYnSAssvn5
https://drive.google.com/open?id=1bzxtXX-qGLv_h2amTjU2rkGYnSAssvn5
https://drive.google.com/open?id=1gUnEXzuHWt-vfJvf9b1IATRPJjOqX1FB
https://drive.google.com/open?id=1gUnEXzuHWt-vfJvf9b1IATRPJjOqX1FB
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Aquesta comissió és qui vetlla per la revisió i millora contínua del SGIQ i la seva 

constant actualització. El responsable de la comissió és el Coordinador de la qualitat. 

Aquesta comissió es reuneix un cop l’any a final del curs acadèmic, on tots els 

propietaris de processos presenten les seves modificacions formals i de continguts dels 

seus processos, si escau. La Comissió les aprova (o no). 

En cas contrari, les modificacions s’hauran de revisar i ser aprovades en una 

convocatòria extraordinària de la Comissió de propietaris del SGIQ. El Coordinador de 

la Qualitat és qui fa les modificacions a tota la documentació inclosa en el SGIQ i el Cap 

de comunicació és qui publica la versió final revisada al web del centre. 

Aquest juliol 2018 es publicarà la primera versió revisada del SGIQ, on totes les 

modificacions sobre els protocols de la revisió i millora del propi sistema ja estaran 

incorporats. Presentem com a evidència el procés 1.1 del SGIQ modificat, on ja hi ha 

incorporat el protocol de revisió del SGIQ (E3.3.3_01), tot i que està encara pendent 

d’aprovació. 

 

Per a la revisió del SGIQ que s’aprovarà aquest estiu s’han pres en consideració les 

recomanacions que va fer l’AQU en l’informe d’avaluació del sistema, a l’abril de 2015. 

El Coordinador de la Qualitat és l’encarregat, any rere any, de la redacció dels Informes 

de seguiment de la titulació (IST), a partir de la informació que li passen els propietaris 

de cada procés en els seus informes de revisió i millora. 

 

Els IST que ha anat presentant el centre des de l’any 2013 inclouen totes les propostes 

de millora en la seva Dimensió 3_Anàlisi valorativa de la titulació en relació a la 

memòria anual del curs anterior i accions de millora per al proper curs. 

Com que aquest any l’IST ha quedat substituït per l’autoinforme d’acreditació, hem fet 

una recollida d’accions de millora per processos, garantint així que el SGIQ està 

implementat. 

 

Totes les accions de millora específiques (proposades pels propietaris dels processos) i 

el PLA DE MILLORA global del centre (elaborat pel director i que formarà part de Pla 

estratègic de la qualitat), són consultables en el punt 4 d’aquest autoinforme: Valoració 

i proposta del pla de millora. 

A part d’agrupar-se en aquest punt, moltes de les accions del pla de millora es 

comenten en la valoració dels diferents estàndards d’aquest autoinforme. 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.3.3_01 Procés 1.1_Política i objectius de la qualitat 

actualitzat, però pendent d’aprovació 

https://drive.google.com/open?id=1bOTwi
Qf0xBAXapIm7Nx_iCEDh4AVw1MX 

 

https://drive.google.com/open?id=1bOTwiQf0xBAXapIm7Nx_iCEDh4AVw1MX
https://drive.google.com/open?id=1bOTwiQf0xBAXapIm7Nx_iCEDh4AVw1MX
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3.4 Adequació del professorat al programa 

formatiu 

El professorat ha de tenir l’experiència i la formació adequades als objectius del títol, i 

ser suficient en nombre i dedicació per cobrir les tasques acadèmiques principals. 

Assegurar la qualitat i la idoneïtat del professorat respon de forma directa als 

estàndards europeus per a l’assegurament intern de la qualitat en les institucions 

d’educació superior, en concret l’ESG 1.5 (Assegurament de la qualitat del professorat), 

que recomana que «les institucions han d’assegurar-se que el seu professorat és 

competent.  

En aquest estàndard es justifica el compliment dels requisits de nivell de qualificació 

acadèmica del PDI, que el professorat és suficient i disposa de la dedicació adequada 

per a desenvolupar les seves funcions, i que el centre ofereix suport i oportunitats per 

millorar la qualitat de l’activitat docent. 

 

3.4.1_El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació 

acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i 

valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

 

Són els caps de departament del centre, sempre conjuntament amb l’equip de direcció, 

els responsables últims de seleccionar i validar tot el professorat que ha d’impartir 

docència a la Titulació superior -en el cas que hi hagi una vacant-. Totes les accions van 

destinades a garantir en tot moment l’excel·lència del personal docent i investigador 

(PDI) quant a perfil i adequació a les necessitats de l’ensenyament. 

 

El disseny del procés garanteix una òptima selecció: 

1) Primer, definint els requisits per la recerca de perfils adequats, segons els criteris del 

centre, que cobreixin les vacants a demanda dels diferents departaments, i supervisant 

el seu compliment abans de la contractació del PDI proposat. 

2) I acabant per fer una validació consensuada dels candidats per part de: Caps de 

departament, Comissió d’Avaluació Acadèmica i Direcció. 

 

A continuació es pot veure en el Quadre següent, un històric de la incorporació 

progressiva de professorat des del primer any d’implantació del títol (2012). Aquesta 

evolució coincideix -gairebé fil per randa- amb les previsions descrites en la Memòria 

de Verificació. 
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Any acadèmic 

INCORPORACIONS DE PROFESSORAT, 

DES DEL PRIMER ANY D’IMPLANTACIÓ 

Homes Dones 

2012-2013 5 23,80% 16 76,20% 

2013-2014 10 32,25% 21 67,75% 

2014-2015 18 33,96% 35 66,04% 

2015-2016 28 40,00% 42 60,00% 

2016-2017 28 42,64% 39 57,36% 

2017-2018 26 35,61% 47 64,39% 

 

Des del l’any d’implantació de la titulació superior han passat per les aules d’ESAD un 

total de 107 docents diferents. 

 

Pel que fa al nombre d’hores lectives de docència impartida, aquestes queden 

recollides en el següent quadre: 

 

Perfil i nivell de qualificació acadèmica del professorat 

El perfil i el nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre van 

quedar ja definits en el seu dia, a la Memòria de Verificació d’Eòlia [pàgs 186-212] i en 

el SGIQ del centre; en concret en el procés P4.1 [pàgs 131-139], pel que fa als 

procediments de selecció i contractació. 

 

A continuació fem un quadre general de l’acreditació acadèmica del professorat entre 

llicenciatures o graus,  especialistes, altre personal docent i doctors, discriminat per 

nombre: 

 

Any 

acadèmic 

Titulació 

Superior i llicenciats 

universitaris (*) 

Especialista tècnic 

no universitari (**) 

Altre 

Personal docent 

(***) 

Doctors 

(****) 

2012-2013 20 1 - - 

2013-2014 28 3 - 1 

2014-2015 43 8 2 2 

2015-2016 53 10 5 3 

2016-2017 56 8 3 3 

2017-2018 65 7 3 4 

 

(*) En el còmput total de titulats superiors i llicenciats hi ha incloses a dues persones amb 

diplomatures universitàries en els cursos 16-17 i  17-18. 

(**) Una de les professores especialistes estables del projecte que fins ara no tenia titulació 

universitària, està previst que es graduï en història de l’art al setembre de 2018. I a partir 

d’aleshores passarà a formar part de l’equip de professionals acreditats acadèmicament. 

(***) Altre personal docent: amb aquest concepte ens referim a convidats especials a 

l’assignatura de càsting que fan una masterclass de dues hores a l’any. La seva col·laboració és 

testimonial. No tenen titulació oficial però tenen un currículum extens, i són representatius 
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d’alguna institució pública o privada, i per tant són persones clau en l’estratègia d’apropar als 

estudiants al món professional. 

(****) Els professors doctors també són comptats com a professorat amb titulació superior. A 

banda cal dir que dels quatre indicats al 2017-2018 tres formen part del pla d’estudis essent 

professors titulars d’una o vàries assignatures, i una és simplement una col·laborador de 

l’assignatura de pedagogia de quart curs, on realitza dues sessions anuals estil masterclass.  

 

El centre ha apostat, ja des del començament de la titulació per prioritzar els perfils de 

professorat graduats o llicenciats per sobre dels altres, per consolidar un cos de 

professorat de nivell universitari. En un principi, es va donar un marge d’un especialista 

no titulat per departament, en cas que fos indispensable per poder cobrir algunes 

places d’especialitats tècniques on és difícil trobar tècnics que a més siguin titulats. 

Però sempre s’ha tingut també en compte que el perfil de professorat llicenciat sigui de 

professionals en actiu i amb una bona capacitat i vocació per la pedagogia. Aquest 

nivell d’exigència, en moltes ocasions no fa fàcil la selecció de perfils idonis per satisfer 

aquesta cultura de la pedagogia a Eòlia. 

 

D’aquí que ens alguns casos molt puntuals s’ha optat per alguns professionals no 

titulats però amb una gran coneixement del seu mitjà o amb una gran capacitat, 

experiència tècnica i aptitud pedagògica.  

A banda d’això, en algunes tècniques com: veu parlada (Fitzmaurice), Veu cantada 

(Voice Craft), interpretació (Entrenament Daulte), es dóna el cas que el nombre 

d’especialistes és molt reduït. I inevitablement ha calgut recórrer a algun perfil 

d’especialista no titulat per una assignatura determinada fins que s’ha trobat un 

professional que reuneixi les dues condicions. 

 

Per tant, considerem que el centre compleix l’article 20 de la normativa aplicable 

inclosa al Reial Decret 303/2010, del 15 de març, que contempla els requisits per 

exercir la docència en els Ensenyaments artístics superiors. 

 

Perfils dels tutors del TFC. 

Els tutors dels TFC tenen requisits artístics i de perfil diferenciats en funció de si el tutor 

és d’una especialitat o d’una altra. El més important és  valorar el perfil professional i/o 

acadèmic, i això pot perfilar millor si es reflexiona sobre les necessitats de cada tipus de 

tutelatge per separat ja que el perfil ideal no és el mateix en les dues especialitats de la 

titulació. 

 

Tutors dels TFC (Treballs de final de Carrera) a Dramatúrgia i Direcció. 

La tria del tutor de final de titulació (o final de carrera) és delicada. És un moment clau 

ja que l’estudiant necessita al seu costat en el tutelatge a algú amb qui senti certa 
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afinitat artística, o si més no, afinitat de mirada. El tutor haurà de seguir un procés en el 

qual el director/dramaturg tindrà la responsabilitat d’aixecar un projecte creativament i 

organitzativa, com a demostració de l’assoliment de les competències del títol. La tasca 

del tutor és simplement seguir el procés, aconsellar, i finalment avaluar juntament amb 

els altres tres membres del tribunal. Per tant, aquest tutelatge demana un esforç més 

analític i crític que no pas creatiu. 

 

Perfil del tutor de TFC a DD: Per això, primer de tot, es demana als estudiants que 

presentin sol·licitud  de tres noms de possibles candidats. Han de ser persones 

vinculades al centre. Preferiblement es demana que siguin perfils molt implicats en 

el centre i  que tinguin mirada global, idealment, o bé un cap de departament 

(d’aquí que puguin ser de jornada completa) o bé un doctor o un PDI que porti un 

mínim de deu anys en docència i quinze en el món professional (en aquest cas 

sovint a temps parcial). En funció dels perfils que ha sol·licitat l’estudiant, es fa la llista 

de idoneïtat, i s’ordenen les opcions a criteri de la Comissió d’Avaluació Acadèmica, i es 

fa la propostes al numero ú de la llista. Si accepta, el tutor queda assignat. Si no 

accepta per manca de temps, perquè el professor ja té assignats altres TFC’s o per 

qualsevol altre motiu, es passa al número dos de la llista. I així successivament, fins que 

s’acaba realitzant la tria que és en el 90% dels casos un dels tres professors/es que 

l’estudiant ha demanat. 

 

Tutors dels TFC (Treballs de final de Carrera) a Interpretació. 

Per altra banda, els tutors de final de carrera d’aquesta altra especialitat de la titulació 

tenen un encàrrec completament diferent. Per posar a prova les competències de la 

carrera es submergeix l’estudiant en un context d’estructura professional de treball dins 

del centre. El tutor ha de ser un perfil pràctic i creatiu, director/a, que serà el director/a 

de l’obra o espectacle de creació on el grup d’actors prendrà part. En aquest cas, el 

centre cerca perfils creatius (dins i fora del centre) que puguin fer aquest treball de 

creació amb els estudiants. Així, aquest tutelatge és creativament actiu. I això ens obre 

una sèrie de perfils possibles diversos, ja que és essencial que el tutor tingui una 

experiència i solvència creativa provada a nivell curricular, però que tingui també una 

sensibilitat pedagògica. 

 

Perfil del tutor del TFC de Interpretació: Així doncs, el tutor/a pot ser algun membre 

que reuneixi les característiques artístiques esmentades, essent PDI a jornada 

complerta, i que roti assignatures per assumir un Taller de Creació durant un curs; o bé 

pot ser un professional de perfil similar estant a jornada parcial en el centre; o bé pot 

ser fins i tot un professional extern amb experiència en la docència i sobre tot amb un 

nivell creatiu emergent alt que pugui fer que l’espectacle sigui també un bon espai de 

visibilitat pública pels estudiants. D’aquí que pel tutor/director del TFC de Interpretació 

es prioritza el perfil artístic per davant del perfil acadèmic (a l’inrevés que en el 
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tutelatge dels dramaturgs i directors); però s’intenta mantenir un equilibri entre els dos 

mons. A banda, el tribunal, en aquest cas, sempre estarà format per tres persones més, 

caps de departament o amb càrrec acadèmic al centre, i amb una mirada transversal 

sobre l’evolució dels estudiants. 

 

No hem d’oblidar que en ambdós casos, els TFC acaben formant part dels Cicles de 

Intèrprets emergents i de Creadors Emergents, (com es relaciona a l’apartat sobre 

Orientació professional) i representen pels estudiants un primer projecte que pot tenir 

una difusió i recorregut professionals, especialment si va de la mà del creador adequat. 

 

Satisfacció de l’alumnat amb la competència docent del professorat. 

En qualsevol cas, històricament, allò més valorat a les enquestes i tutories a Eòlia és, 

sense cap mena de dubte, el professorat. No tan sols per seu perfil professional, o per 

la seva qualificació d’especialista o llicenciat o graduat, sinó per la gestió de l’equip, la 

dedicació del professorat i la rotació de les seves activitats docents al centre. 

A continuació presentem el percentatge de satisfacció dels estudiants en relació al 

professorat, que s’han anat indicant en els IST corresponents: 

 

Any acadèmic 
Satisfacció dels estudiants en relació al 

professorat 

2012-2013 Sense informació 

2013-2014 Sense informació 

2014-2015 90,3%  (*) 

2015-2016 90,3%  (*) 

2016-2017 85% 

(*) Dades referents només a alumnat de 1r curs 

 

Com ja hem comentat en el subestàndard 3.3.2, al llarg dels últims anys s’ha fet molt 

difícil poder aconseguir una dada concisa sobre el nivell de satisfacció de l’alumnat 

amb el professorat. Fins al curs 2016-17 sempre s’han passat enquestes sobre 

professors individualment i no pel conjunt del professorat, i això ha fet que el càlcul 

d’un valor representatiu de satisfacció hagi estat molt feixuc. A partir del curs 2017-18 

ja s’ha corregit fent una enquesta específica per a valorar la metodologia, avaluació i 

professorat, a nivell general. 

 

3.4.2_El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació 

adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els 

estudiants. 

Per a valorar aquest subestàndard presentem dades sobre la dedicació del professorat, 

segons si estan a temps complet o temps parcial, per al curs 2016-17. 
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Professorat per titulació acadèmica i permanència (global) 

Curs 2016-17 
Professorat a 

temps complet 

Professorat a 

temps parcial 
Altres Total 

Doctors - 2 1 3 

Titulats superiors 15 38 1 54 

Sense titulació Superior - 6 4 10 

Total 15 46 6 67 

 

Entenem que el centre necessita una part important de l’equip base d’una alta 

dedicació i implicació en el projecte i amb la capacitat de seguir l’evolució de l’alumnat. 

Aquesta part de l’equip aporta una mirada transversal, que vetlla per l’evolució de 

l’estudiant a llarg termini, i en fa un seguiment continuat. 

Però a Eòlia (precisament perquè es treballa amb professionals en actiu -que és un dels 

trets més definitoris i claus de l’èxit del projecte-) deixem una part de l’estructura 

docent disponible en els cursos més avançats per poder contractar any rere any 

professionals en caràcter rotatiu, i renovar així l’energia i el caràcter dels projectes de 

creació i tallers de tercer i quart curs quan s’escau. Els projectes creatius requereixen 

una implicació i una energia per part del professorat que tan sols es pot oferir de 

manera genuïna i amb la implicació adequada si un no ho converteix en una rutina. 

Aquesta gestió per evitar la rutinització del treball creatiu pot semblar banal, però és 

clau. Aquests professionals convidats, a més, aporten l’altra mirada, la mirada vertical, 

sobre l’evolució dels estudiants. La mirada vertical permet l’estudiant reinventar-se i 

redefinir-se sota la mirada creativa de nous professionals que aprendran a descobrir-los 

en un breu període de temps. Això, és clar, és possible perquè la mirada transversal de 

l’equip base (caps de departament i direcció) és una constant, i pondera i valora 

l’evolució dels mateixos estudiants primer a les classe obertes i després als claustres. 

Alhora, un professor/a de l’equip base també pot accedir a dirigir un taller de quart 

curs, per no ho fa en cap cas d’una manera sistemàtica, sinó en aquell moment on 

n’expressa la motivació. 

  

Per tant, i per posar un exemple, en interpretació, així com el professorat dels cursos de 

primer i segon és molt estable (primer cicle), el professorat de tercer i quart curs (segon 

cicle) és susceptible de patir més rotacions en funció de cinc factors:   

 de la pròpia agenda dels professionals.  

 dels resultats del treball del darrer semestre.  

 de la idoneïtat en funció de la modificació d’uns objectius. 

 de la seva pròpia necessitat de descansar de la docència.  

 de les enquestes o valoracions dels propis estudiants. 

 

En aquest darrer punt, està clar, mai es reacciona de manera immediata simplement 

seguint el que marca una enquesta, però un indicador recollit com aquest, se suma a 
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altres valoracions i percepcions sensibles que en un context d’un centre de dimensions 

reduïdes no passen desapercebudes. 

Evidentment, en funció dels casos i les circumstàncies s’actua progressivament 

intentant orientar la tasca d’un professor/a que no estigui funcionant cap a aquell camp 

o tipus de grups on pugui donar millors resultats.  

Percentatge d’hores (o crèdits) impartides de docència 

Curs 2016-17 
Professorat a 

temps complet 

Professorat a 

temps parcial 
Altres Total 

Doctors - 3,0% 0,1% 3,1% 

Titulats superiors 56%  35,5% 0,0% 91,5% 

Sense titulació Superior - 4,5% 0,1% 4,6% 

Total 56,3% 43% 0,2% 99,7% 

 

Perquè aquest equilibri funcioni hi ha d’haver una base forta d’equip permanent de 

continuïtat a jornada completa, sobre el qual ha de recaure el màxim percentatge de 

càrrega horària.  

Per exemple, el professorat a temps complert amb titulació universitària o de títol 

superior artístic implicat en docència, el curs 16-17 va impartir el 56% de les hores 

lectives de la titulació; sense comptar entre aquestes hores les de tutories que són 

sovint una extensió de la classe, ja que s’encarreguen d’aclarir i recolzar el procés tècnic 

i personal dels estudiants. I que sovint recauen majoritàriament en aquests mateixos 

professionals. Per tant, està clar, que els estudis es recolzen a nivell acadèmic en 

aquests professionals. 

 

Pel que fa al professorat amb títol universitari o superior amb jornada parcial, és 

numèricament el més nombrós, però quantitativament assumeix tan sols el 35,8% de 

les hores lectives. Tot i així, si analitzem aquest 35% com una totalitat, en podem fer 

diversos matisos per entendre millor les qualitat d’aquest grup d’interès. Per exemple 

és important considerar que una mica més de la meitat d’aquestes hores, unes 1280 

són impartides per 10 professors/es que tenen una càrrega lectiva anual d’entre 100 i 

150 hores; que vol dir que fan entre 3 i 6 hores setmanals de mitjana de classe a l’any, o 

bé concentrades en un semestre, en funció dels casos. Aquest professorat és 

fonamental per la qualitat del projecte, ja que es pot enfocar de vegades amb una 

profunditat diferent que el professorat que fa 12 o 15 hores de classe a la setmana tot 

anualment. Aquest professorat sovint té sols un grup o dos per semestre i per tant pot 

abraçar aquesta feina docent/creativa amb molta fiabilitat i preparant-se molt millor els 

objectius. 

Per tant, si al professorat en jornada completa li sumem aquest estrat de professorat 

que supera les 100 hores lectives sense arribar a la jornada completa, veurem que el 

72% de les hores de classe recauen en 25 professors/es que representen la columna 
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vertebral del centre; que s’acabarà de composar amb tres perfils més, en total 28 

persones. Ja que en aquest perfil de més de 100 hores també caldria incloure a dos 

dels doctors i a una de les professores sense titulació oficial. Això vol dir que aquests 28 

perfils als que fem esment al curs 16-17 van impartir el 77% de les hores lectives. 

 

Hi ha una altra manera d’acabar d’entendre el sentit d’aquesta estructura que busca no 

sobrecarregar els docents de classes per no perdre qualitat, i és entendre fins on 

arriben les rotacions a nivell de percentatge de càrrega lectiva. És a dir, el percentatge 

d’hores lectives que renoven sistemàticament els professionals que les han tingut a 

càrrec estan al voltant del 5%. Un fet que oxigena les estructures ja que permet que 

diferent professors/professionals coneguin els estudiants i els posin a prova 

artísticament. I que hi pugui haver rotacions més fluides entre els propis membres de 

l’equip que, per exemple, un any, poden agafar un taller en profunditat i deixar de fer 

les seves altres assignatures, per canviar el pas a la dinàmica del treball. 

 

Per altra banda, també hem vist que els doctors vinculats al centre a temps parcial, 

s’encarreguen d’impartir el 3% de les hores lectives del centre. Una xifra inferior a les 

anteriors i que s’apropa al percentatge d’hores de la titulació impartides anualment 

pels professionals especialistes sense titulació universitària ni superior que al curs 16-17 

van arribar fins el 4,5% de les hores. Anar trobant perfils de doctors en arts escèniques 

que aportin aquest plus de qualitat i especialització al projecte des de la vessant 

acadèmica és una tasca de fons que ha anat avançant progressivament. I ho seguirà 

fent. Sovint aquests perfils es vinculen especialment a la vessant teòrica o al tutelatge 

de treballs de final d’estudis. 

 

Per un professional de les arts escèniques, amb bon perfil docent, i que tingui molt a 

comunicar, la jornada parcial en docència és sovint una bona manera de mantenir la 

vocació per la docència, i poder seguir comptant amb aquell professional durant molt 

de temps.  

 

Professorat per titulació acadèmica i permanència (per tipologia) 

Fitxa professorat per titulació 
Professorat a 

temps complet 

Professorat a 

temps parcial 
Altres Total 

Sistemes d’interpretació 4 (*) 60% 40% - 100% 

Pràctiques d’escenificació 1 

(**) 
100% - - 100% 

Interpretació de cançons 2 

(***) 
100% 100% - 100% 

Posada en escena 1 (****) 100% - - 100% 

TFC (*****) 50% 50% - 100% 
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 (*) Sistemes de Interpretació 4: és una assignatura combinada paradigmàtica ja que 

té dos professors/es. Un 40% de l’assignatura es dedica a fer Entrenament Daulte , una 

tècnica de preparació de improvisació que compta amb molt pocs especialistes, en 

total 6 possibles en el centre. I tres tenen titulació superior i tres no. I es pot donar el 

cas que cap dels tres que té titulació pugui assumir els horaris d’algun grup perquè 

està en alguna feina artística. En aquest cas ens podríem trobar que el professor/a de 

Daulte no té titulació superior ni universitària. A l’altre part (60%) es fa treball de text, 

en aquest cas, escenes de Shakespeare. I es realitzen amb un professor/a titulat. 

 

(**) Les Pràctiques d’Escenificació 1 es realitzen amb tutor/es que siguin professionals 

universitaris o titulats artístics íntegrament. És un tutelatge delicat i es dona sempre a 

perfils de continuïtat que coneixen bé la dinàmica del centre. No són assignacions que 

variïn fàcilment. Si tot va bé, s’acostuma a apostar  per aquell que té experiència en 

tutelatge. 

(***) Aquesta assignatura, Interpretació de cançons 2, té un format especial, ja que la 

imparteixen dos professors a la vegada. Un pianista -director musical i repertorista- que 

hi és el 100% del temps; i un director/a d’escena que també hi és tot el temps de 

l’assignatura. D’aquí que els dos computin el 100% de la dedicació. La diferència es que 

el pianista és jornada completa, perquè fa tots els grups de tots els nivells. I el 

director/a és un especialista en direcció de musicals amb coneixements de 

interpretació, de música i sovint de coreografia, que realitza menys activitats en la 

globalitat del centre que no pas el pianista ja que mai acapara més de dos grups. 

 

(****) Posada en escena 1 és una assignatura de tercer curs, i com a troncal de 

l’especialitat l’assumeixen dos professors a temps complet, els dos llicenciats. Queda 

dividida al 50%. És un bon exemple de transversalitat, perquè els alumnes han tingut 

els dos professors a primer curs a Direcció escènica 2 i a Història de la literatura 

dramàtica 1 i 2 respectivament, i també a Pràctiques d’Escenificació 1 i 2, i ara, a 

tercer els tornen a tenir per continuar amb aquesta mirada transversal, en aquest cas de 

la mateixa línia de matèria. 

En qualsevol cas, apliquem una filosofia molt decidida. La docència en arts escèniques 

no és una docència tan sols tècnica, ni magistral; sinó que ha de transmetre altres 

valors com l’empatia i la transmissió de la pròpia passió i creativitat del docent per 

aquella matèria a la qual sovint ha dedicat la seva vida professional. Tenint en compte 

que els estudiants d’aquestes disciplines tenen una aproximació als estudis 

absolutament vocacional (no especulativa) és fonamental que es trobin amb 

professorat competent, però també motivat per estar a l’alçada de les expectatives, i 

ajudar a créixer i compartir generosament les eines que amb la seva experiència ha 

acumulat. I en això es fonamenta, essencialment, l’èxit de la transmissió del 

coneixement artístic (quan funciona idealment). 
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En conclusió, entenem que la qualificació acadèmica del professorat té com a variable 

indispensable en la seva anàlisi la seva gestió i, per tant, la seva adequada dosificació 

de l’acció pedagògica. 

 

(*****) Els tutors dels TFC tenen requisits artístics i de perfil diferenciats en funció de si 

el tutor és d’una especialitat o d’una altra. Tant es pot tractar d’un perfil de jornada 

parcial com de jornada completa. Es tendeix, a poder ser, que sigui algú de jornada 

completa, però no és indispensable. És més important en aquest cas valorar el perfil 

professional i/o acadèmic. Però això es pot perfilar millor si es reflexiona sobre les 

necessitats de cada tipus de tutelatge per separat ja que el perfil ideal no és el mateix 

en les dues especialitats de la titulació, tal i com hem justificat en el subestàndard 

anterior 3.4.1. 

Satisfacció de l’alumnat amb l’atenció del professorat. 

El centre no disposa de dades concretes sobre satisfacció de l’atenció del professorat, 

ja que al llarg d’aquests últims anys s’han valorat, com ja hem dit, els professors a nivell 

individual.  

Ensenyem una mostra de l’enquesta passada el curs 2016-17 on es fan preguntes sobre 

l’atenció del professorat (E3.4.2_01), però es pot veure que és a nivell individual i 

l’extracció d’un indicador concret sobre atenció del professorat es fa molt difícil. Però 

mostrem els resultats de l’enquesta per veure l’opinió general de l’alumnat (E3.4.2_02). 

El centre disposa des del curs 2017-18 d’una enquesta on ja es reflexiona més 

específicament sobre el professorat a nivell global, tal i com hem justificat al 

subestàndard 3.3.2, i a partir del curs 2018-19 introduirem un nou indicador per tal 

d’’obtenir dades específiques sobre l’atenció del professorat. 

A més a més, tal i com analitzarem en el proper estàndard 3.5, el Pla d’acció tutorial 

(PAT) és un dels sistemes de suport més ben valorats del centre, que inclou les tutories 

tant per part de coordinació acadèmica com del professorat (3.86 en escala entre 1 i 5). 

 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.4.2_01 Enquesta valoració professorat a nivell 

individual curs 2016-17 

https://drive.google.com/open?id=1LKpG-

Y_c30MRGfBnPiRCATXaFlugVJFR 

E3.4.2_02 Resultats enquesta valoració professorat a 

nivell individual curs 2016-17 (esp. 

Interpretació) 

https://drive.google.com/open?id=1KGqkJ

ZYToX-Yr_11DfpJ1KF68c4hRn5Q 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1LKpG-Y_c30MRGfBnPiRCATXaFlugVJFR
https://drive.google.com/open?id=1LKpG-Y_c30MRGfBnPiRCATXaFlugVJFR
https://drive.google.com/open?id=1KGqkJZYToX-Yr_11DfpJ1KF68c4hRn5Q
https://drive.google.com/open?id=1KGqkJZYToX-Yr_11DfpJ1KF68c4hRn5Q
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3.4.3_La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la 

qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

El centre ofereix orientació i suport al PDI principalment a través dels  següents 

instruments: 

- Claustre general d’inici de curs. 

- Pla d’acollida per a nou professorat. 

- Guia del PDI, on s’hi inclou la normativa. 

- Enquestes de satisfacció del professorat 

 

Claustre general d’inici de curs  

Es convoca a tot el PDI abans del començament del curs, per informar de forma oficial 

de novetats o noves polítiques, així com del funcionament general del centre i/o altres 

iniciatives relatives al desenvolupament global del projecte. Tot o que l’assistència no 

és obligatòria, des de l’escola insistim molt en la necessitat d’assistència del PDI 

(sobretot en cas de noves incorporacions a l’equip) per a entendre  el rumb de l’escola i 

el valor global d’allò que a partir d’ara formen part. El Director i els responsables de 

totes les àrees atenen tots els dubtes i preguntes generals que es puguin produir per 

part dels PDI.  

Pla d’acollida del nou professorat 

El procés 4.1 del nostre SGIQ contempla un protocol pel professorat entrant que 

garanteix el correcte traspàs de la informació necessària pel docent i les seves 

responsabilitats en el desenvolupament de la seva actuació, així com totes les gestions 

pròpies de la seva incorporació al centre. (E3.4.3_01) 

Aquest pla és descrit al mateix procés 4.1 i es pot resumir en les següents accions: 

Control de documentació 

inicial 

Quan un aspirant a PDI és seleccionat i s’ha acordat l’oferta de 

contractació, Secretaria acadèmica és la dipositària de la 

documentació del nou PDI (titulacions, cv, o altra documentació 

relacionada). 

Informació pedagògica 

específica 

El Cap de Departament informa al PDI de tot allò concernent a 

l’aspecte pedagògic de l’assignatura a impartir: fitxa d’assignatura 

oficial, metodologia i objectius del treball, seqüenciació temporal i 

criteris específics d’avaluació, claustres de departament, horaris i 

calendari. 

Informació tècnica i del 

funcionament del centre 

El Cap d’Estudis informa al PDI de tot allò concernent a aspectes 

tècnics i acadèmics de l’assignatura a impartir: exàmens, 

valoracions, notes, introducció d’informació al programa informàtic 

del seguiment, i control d’assistències, aspectes normatius, 

disciplinaris i de convivència al centre.   
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Informació específica 

sobre el programa de 

gestió acadèmica 

Clickedu (eina principal 

de gestió de la 

informació del centre en 

la que el PDI col·labora 

de forma activa) 

Formació pel professorat:  

Online: (semestral) per facilitar l’adaptació dels nous PDI al sistema 

de gestió de la informació del centre, i perquè els antics PDI 

puguin tenir accés a les actualitzacions que es vagin fent en el 

programa.  

Des de Coordinació acadèmica es contempla també  l’assistència 

personalitzada i permanent (formació presencial) per aquells PDI 

als quals la formació online sigui una eina insuficient. També 

s’envien tutorials (a tall de recordatori) del funcionament 

d’aspectes concrets com l’avaluació sempre que el PDI ho 

necessiti. 

 

Tota la informació del pla d’acollida del professorat es descriu en la Guia del Personal 

Docent i Investigador (PDI) (E3.4.3_02). No és un document públic sinó que es 

conserva a la xarxa interna del centre. Aquest document també conté informació 

genèrica sobre el centre, els horaris del curs acadèmic, els tutorials del programa de 

gestió acadèmica, serveis i infraestructures i formació del professorat. 

El Cap d’Estudis actualitza la Guia del PDI a partir de les dades de l’Informe del PDI 

anterior i a les novetats de centre que inclouen el calendari acadèmic i la 

temporalització de les assignatures i també a partir de l’Informe Anual de 

Departament (IAD), que redacten els caps de cada departament valorat l’actuació del 

professorat del seu equip i el grau de satisfacció dels estudiants recollits a les 

enquestes sobre el PDI. L’opinió dels estudiants es clau per poder millorar les 

dinàmiques de classe, optimitzar metodologia i revisar objectius en l’exercici de la 

docència, de cara a l’obtenció de resultats acadèmics més satisfactoris.  L’anàlisi de la 

informació rebuda, doncs, permet millorar la qualitat de la docència 

Mobilitat del professorat 

A partir dels centres amb els quals s’han signat convenis de mobilitat s’ha fomentat 

també la mobilitat de professorat. D’aquesta manera s’han realitzar tres mobilitats 

internacionals de professorat. Dos a Rose Bruford College de London, i una a UIC 

(Universitat de Illinois at Chicago). Aquesta experiència docent ha servit per compartir 

metodologies als caps de departament de Coc, de Veu i de Interpretació. 

Grups de recerca 

Existeix la voluntat de crear grups de recerca transversals, amb professorat, estudiants 

(graduats i no graduats, que estiguin interessats en una investigació determinada) i 

especialistes en les matèries objecte de la investigació. A dia d’avui s’han crea dues 

experiències pilot de grups de recerca en arts escèniques, una de vocació psicologista 
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sobre el Teatre i el Trauma; i una altra més historiogràfica sobre la biografia de Maria 

Aurèlia Campmany. 

Cursos de reciclatge per a professors 

El curs 18-19 està prevista la incorporació d’un professor doctor expert en neurologia 

que versarà sobre la relació d’aquesta amb el teatre. És un mòdul extra curricular obert 

al públic i recomanat i becat per a tot el professorat.  

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.4.3_01 Procés 4.1._Personal docent i investigador (PDI), 

on s’hi fa constar el pla d’acollida. 

https://drive.google.com/open?id=11

C1EN4IBJq_nGhs2IL7I7iohzEVvEhen 

E3.4.3_02 Guia del PDI actualitzada pel curs 2017-18 https://drive.google.com/open?id=1l

bq_La8uVx-jfAQCCAFE5QwLzDJcrNn6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=11C1EN4IBJq_nGhs2IL7I7iohzEVvEhen
https://drive.google.com/open?id=11C1EN4IBJq_nGhs2IL7I7iohzEVvEhen
https://drive.google.com/open?id=1lbq_La8uVx-jfAQCCAFE5QwLzDJcrNn6
https://drive.google.com/open?id=1lbq_La8uVx-jfAQCCAFE5QwLzDJcrNn6


 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 84 

 

 

3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a 

l’aprenentatge 

L’ESG 1.6 (Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat) recomana que «les 

institucions han de disposar d’un finançament apropiat per a les activitats 

d’aprenentatge i ensenyament i garantir recursos d’aprenentatge i de suport a 

l’alumnat que siguin adequats i de fàcil accés» (ENQA, 2015). 

En aquest apartat es fa una anàlisi de tots els serveis i recursos que contribueixen al 

suport de l’aprenentatge. S’analitzen aspectes com: 

- Serveis d’orientació acadèmica i professional 

- Recursos materials, com ara instal·lacions i equipaments 

- Serveis bibliotecaris 

- Campus virtual de l’alumne 

 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el 

procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la 

incorporació al mercat laboral. 

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) del centre dedica fins a tres 

processos del seu manual a la orientació acadèmica per tal de garantir-ne el suport 

adequat en el procés d’aprenentatge i a la orientació professional per afavorir-ne la 

seva incorporació posterior al món laboral. Són els processos P3.5_Orientació i suport a 

l’alumnat, P3.8_Orientació professional i recerca i P5.1_Recursos materials i serveis.  

 

En el manual de la qualitat el centre va manifestar ja en el seu dia la gran importància 

que per a ell suposava el tutelatge permanent del seus estudiants.  

En concret deia: “Pel gran valor que Eòlia dóna -en la seva política i objectius generals-

al tutelatge dels alumnes, el PAT (Pla d’Acció Tutorial) inclou una sèrie d’accions que es 

detallen a la fitxa de procés, que canalitzen les incidències i reclamacions (o qualsevol 

altra necessitat de comunicació que pugui tenir l’estudiant) des de la normalitat de la 

comunicació diària i propera que fomenta el centre. Parlem d’un PAT on l’estudiant pot 

demanar tutories amb el professorat, amb els caps de departament, amb els caps 

d’especialitat, amb el cap d’estudis, amb el coordinador de qualitat o amb el director 

del centre sempre que ho necessiti. Les possibilitats que ofereix Eòlia per canalitzar les 

inquietuds dels estudiants cobreixen amb escreix la finalitat d’un procediment ordinari 

d’incidències i reclamacions”. 
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3.5.1.1 SERVEIS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

 

Una de les prioritats paral·leles de l’àrea pedagògica del centre és acompanyar en tot 

moment l’estudiant en el seu recorregut acadèmic. És per això que el centre disposa 

d’eines de suport informatiu totalment implementades, de les quals el PAT (Pla d’Acció 

Tutorial) n’és el més important. A continuació es descriuen succintament totes les 

accions i procediments del que consta el PAT, públic també al web del centre 

(E3.5.1_01): 

Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

TIPUS D’ACCIÓ SEQÜÈNCIACIÓ RESPONSABLE(S) 

Xerrada informativa d’acollida 

(Filosofia del centre, normatives, 

organització, calendari, 

horaris...) 

A l’inici de primer curs 

Director 

Cap d’estudis 

Caps d’especialitat 

Caps de departament  

Coordinador de la qualitat 

Cap de secretaria acadèmica 

Tutoria informativa col·lectiva 

(per curs, o grup) 
Semestral 

Cap d’estudis 

Cap d’especialitat 

Tutoria de les assignatures 

Pràctiques 

d’Interpretació/Escenificació (de 

grup, informativa, de valoració) 

Quan escaigui Tutor de l’assignatura corresponent 

Tutoria d’assignatura o 

d’avaluació 
Quan escaigui 

El Cap d’estudis (d’acord amb la 

demanda del PDI) redirigeix la 

tutoria al Grup d’interès indicat: 

Cap d’estudis, tutor d’especialitat, 

Cap de departament, Tutor de curs 

o professor d’assignatura 

Tutoria individual Quan escaigui 

Cap d’estudis (d’acord amb la 

demanda de l’alumnat) redirigeix la 

tutoria al grup d’interès implicat.  

Tutoria específica de pas de 

curs (grupal) 
Al segon semestre 

Cap d’estudis 

Cap d’especialitat 

 

En la xerrada d’acollida, que es fa cada inici de curs i es convida a tot l’alumnat, el 

director presenta a l’alumnat les novetats del curs i les noves línies que seguirà el 

centre, sorgides del Pla estratègic. Es presenten també els caps de departament i el 

personal acadèmic i de serveis per tal que els alumnes de primer curs en siguin 

coneixedors. 

També a final de curs es fan tutories grupals per tal d’informar a l’alumnat de cada curs 

de les decisions que hauran de prendre de cara al proper curs. Als alumnes de primer 

curs se’ls informa que hauran de decidir quina menció o subespecialitat voldran cursar 
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a segon. Als alumnes de tercer curs se’ls informa de la línia en angles de tercer curs 

(opció de cursar assignatures en aquest idioma).  

 

A final de cada avaluació, i segons les instruccions sorgides del claustre, l’estudiant pot 

ser convocat a una tutoria amb direcció, cap d’estudis, cap de departament o 

professorat. La recomanació de tutoria s’indica en els butlletins de notes i també 

s’informa des de coordinació acadèmica. 

 

A part de totes les tutories acadèmiques proposades pel centre, tant el Director com el 

Cap d’estudis tenen una agenda oberta de tutories durant tot el curs, que l’alumne hi 

pot accedir sempre que ho necessiti. Aquestes tutories serveixen per atendre en tot 

moment les necessitats de l’alumne, ja sigui a nivell pedagògic, emocional o de 

recorregut acadèmic. Aquestes tutories es registren a l’expedient de l’alumne a través 

del programa de gestió acadèmica, des de març 2018, per tal que se’n pugui fer un 

recompte i extreure’n dades a final de cada curs acadèmic. En el campus virtual es deixa 

indicat el motiu de la tutoria i els acords presos. 

Fins ara s’han registrat sempre en una agenda externa al programa de gestió 

acadèmica, de manera que se n’ha fet molt difícil el recompte. A partir del curs 2018-19 

ja es podran treure indicadors sobre el nombre de tutories fetes a l’alumnat. 

 

A part de les enquestes de satisfacció que l’alumnat omple anualment respecte al 

programa formatiu, el professorat i les assignatures, el centre recull les propostes i 

queixes de l’alumnat a través de la Comissió de delegats, que es va crear el passat curs 

2016-17. Aquesta Comissió de delegats, que inclou un delegat per curs i grup, es 

reuneix dos cops l’any amb el Cap d’estudis per tal de valorar diversos aspectes sobre 

el programa formatiu, i es recullen les seves propostes de millora que després seran 

analitzades en la revisió i millora del procés 3.5_Orientació i suport a l’alumnat.  

 

Un altre dels canals per vehicular les demandes i necessitats de l’alumnat és el registre 

d’incidències, reclamacions i suggeriments. Mitjançant aquest sistema, les possibles 

problemàtiques que puguin aparèixer en el centre, són ràpidament aconduïdes per tal 

de facilitar-ne la solució. A continuació es descriuen els canals que l’alumnat pot fer 

servir en cas que ho desitgi. 

Registre d’incidències, reclamacions i suggeriments 

CANALS 

Via instància a recepció 

Via presencial, a través d’instància normalitzada (disponible a 

la recepció del centre), que recull el Cap de secretaria 

acadèmica i ho deriva al responsable pertinent per tal que 

ho registri i resolgui, si escau. 

Per internet a través de la Via virtual, que arriba al Cap de secretaria acadèmica, i 
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plataforma de Gestió i 

comunicació del centre (campus 

virtual Clickedu) 

deriva al responsable pertinent per tal que ho registri i 

resolgui, si escau. 

Petició directa de tutoria 

Petició directa de tutoria amb el Cap d’Estudis per a tractar 

temes de l’àmbit docent. 

Petició directa de tutoria amb el Cap de Secretaria 

Acadèmica per a tractar temes de l’àmbit acadèmic o 

administratiu. 

Petició directa de tutoria amb el Director per a tractar temes 

d’àmbit docent/administratiu o temes greus. 

 

La majoria d’incidències o reclamacions es vehiculen també a través d’una entrevista 

personal amb el director, cap d’estudis o cap de secretaria acadèmica, en funció del seu 

tipus. Com que el centre ha fomentat des de sempre la proximitat entre alumne i equip 

directiu, moltes de les incidències es resolen ràpidament i se’n fa el registre a 

l’expedient de l’alumne com si fos una tutoria / entrevista personal. 

El centre té previst començar a fer un registre d’incidències i reclamacions de tipus 

greu, i que requereixen d’una resolució més llarga, a través també del programa de 

gestió acadèmica. 

 

Com a apunt final, volem destacar el Pla d’acció tutorial (PAT) del centre, és un dels 

recursos del centre més ben valorats per part de l’alumnat (3,86 sobre 5), segons 

l’enquesta de satisfacció sobre sistemes de suport a l’aprenentatge passada al llarg del 

curs 2018-19. 

 

3.5.1.1 SERVEIS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I RECERCA 

 

L’orientació professional, vehiculada dels del procés P3.8 del SGIQ del centre, té com a 

finalitat oferir les eines, l’assessorament i la informació necessàries i adequades a 

l’alumnat per tal de facilitar-ne la seva futura inserció en el món professional. 

 

Aquest procés, amb la recent incorporació d’una Cap d’Àrea d’Orientació Professional (i 

Recerca) des de setembre de 2017 es troba, en aquests moments, en una profunda 

transformació de la seva política. En successius IST se’n detallaran el canvis i 

reorientacions.  

Aquest impuls del procés d’orientació professional s’ha fet amb l’objectiu de millorar el 

grau de satisfacció sobre la orientació professional dels titulats, que va ser d’un 3 sobre 

5 pels titulats al curs 2015-16 i d’un 2.39 pels titulats del curs 2016-17. 

 

A continuació enumerem les accions més importants que desenvolupa el centre a nivell 

d’orientació professional i que ja constaran al procés revisat corresponent del SGIQ. 
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Totes les informació relativa a la orientació professional és pública al web del centre 

(E3.5.1_02). 

 

Pràctiques d’orientació professional: AUDICIONS i MUNTATGES (TFC) 

Dues de les assignatures de 4t curs de l’especialitat d’Interpretació: ‘Sistemes 

d’Interpretació 7/Audició’ i ‘Treball Final de Carrera_Interpretació, i els Treball 

Final de Carrera_Direcció i dramatúrgia, gaudeixen en el centre, malgrat ser 

assignatures pròpiament acadèmiques de la carrera, d’un rang distint del de la resta 

d’assignatures. 

 

Per la seva singularitat (esdevenen mostres de treball en públic assistent), són tutelades 

també des de la vessant de la orientació professional: passen a formar part de la 

programació estable del teatre. 

Als grups se’ls hi dona tracte de companyia externa i han de reunir-se amb l’equip 

professional del teatre, treballant la gestió, producció, muntatge i funcions des d’una 

òptica professional. 

 

A més, per aquests muntatges es convoquen professionals en actiu i agències de 

càsting per tal de visibilitzar els seus treballs en l’entorn professional. 

 

No és doncs d’estranyar que alguns resultats d’aquests assignatures acabin esdevenint 

projectes teatrals i s’exhibeixen en sales comercials distintes del teatre del centre. De 

des l’àrea de orientació professionals es treballa perquè aquests casos es vagin 

reproduint cada vegada amb més assiduïtat.  

 

La difusió d’aquests muntatges teatrals es fa tant des de l’àrea de comunicació de 

l’escola com des de l’àrea de comunicació del Teatre Eòlia. Com a evidència mostrem 

links de la pàgina web amb la informació de les audicions i TFC’s_Interpretació del curs 

2017-18 i alguns dels TFC’s_Direcció i dramatúrgia presentats al curs 2016-17: 

 

Espectacle Link web escola Link web teatre 

Audicións grup text i 

musical curs 2017-18 

http://www.eolia.cat/audicions-de-4t-

esad-1718/ 

http://www.teatreolia.cat/audicions

18/ 

 

TFC_Interpretació grup 

text curs 2017-18 

http://www.eolia.cat/sucedaneas-taller-

4rt-curs-esad-interpretacio-16-20-

maig-teatre-eolia/ 

http://www.teatreolia.cat/sucedane

as/ 

 

TFC_Interpretació grup 

musical curs 2017-18 

http://www.eolia.cat/habitacio-buida-

taller-4rt-curs-esad-2-6-maig-teatre-

eolia/ 

http://www.teatreolia.cat/una-

habitacio-buida/ 

TFC_DD curs 2016-17 http://www.eolia.cat/projectes/khalid-

lheroi-cosmologic-tfc-desad-direccio-

escenica-dramaturgia-dhelena-gracia-

29-juny-2-juliol-2017-teatre-eolia/ 

http://www.teatreolia.cat/khalid/ 

http://www.eolia.cat/audicions-de-4t-esad-1718/
http://www.eolia.cat/audicions-de-4t-esad-1718/
http://www.teatreolia.cat/audicions18/
http://www.teatreolia.cat/audicions18/
http://www.eolia.cat/sucedaneas-taller-4rt-curs-esad-interpretacio-16-20-maig-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/sucedaneas-taller-4rt-curs-esad-interpretacio-16-20-maig-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/sucedaneas-taller-4rt-curs-esad-interpretacio-16-20-maig-teatre-eolia/
http://www.teatreolia.cat/sucedaneas/
http://www.teatreolia.cat/sucedaneas/
http://www.eolia.cat/habitacio-buida-taller-4rt-curs-esad-2-6-maig-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/habitacio-buida-taller-4rt-curs-esad-2-6-maig-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/habitacio-buida-taller-4rt-curs-esad-2-6-maig-teatre-eolia/
http://www.teatreolia.cat/una-habitacio-buida/
http://www.teatreolia.cat/una-habitacio-buida/
http://www.eolia.cat/projectes/khalid-lheroi-cosmologic-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-dhelena-gracia-29-juny-2-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/khalid-lheroi-cosmologic-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-dhelena-gracia-29-juny-2-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/khalid-lheroi-cosmologic-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-dhelena-gracia-29-juny-2-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/khalid-lheroi-cosmologic-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-dhelena-gracia-29-juny-2-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.teatreolia.cat/khalid/
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TFC_DD curs 2016-17 http://www.eolia.cat/projectes/peix-

que-sem-menja-cama-queixalades-tfc-

desad-direccio-escenica-dramaturgia-

irene-camargo-roger-guri-7-9-juliol-

2017-teatre-eolia/ 

http://www.teatreolia.cat/el-peix-

que-sem-menja-la-cama-a-

queixalades/ 

 

Projecte professionalitzador del centre: EÒLIA R+D+I (Recerca, Desenvolupament 

i Innovació) 

Actualment, el projecte compta amb diverses plataformes encarades a oferir sortides 

professionals a projectes d’alumnes i exalumnes dels del propi centre educatiu. En 

aquest sentit, es disposa de: 

 

1) Oficina de producció.  

Enclavada dins l’Àrea de Orientació Professional. Entre altres tasques, li pertany la cerca 

d’ajuts econòmics i subvencions a les Administracions per tal de contribuir a la creació 

de projectes.  Des del mes de setembre de 2017, l’oficina compta amb una Cap de 

producció. 

 

2) Una oficina tècnica. 

Aquesta oficina gestiona la part organitzativa i tècnica del Teatre del centre. També en 

calendaritza les activitats i hi posar tots els recursos humans i materials necessaris. En el 

seu equip compta amb una cap tècnic, un cap de sala i una taquillera. 

 

3) Teatre Eòlia. 

Espai d’exhibició d’espectacles. Un tant per cent molt elevat de la programació pública 

del teatre és, com no podia ser d’una altra manera, de l’alumnat i de l’exalumnat del 

centre. Web del teatre: www.teatreolia.cat 

 

4) Espais de creació/Cessió d’espais d’assaig 

El centre compta amb 4 espais físics de capacitat diferent (Espai 11, Aula Margarida 

Xirgu, aula Pau Casals, Aula Pepe Rubianes) on les companyies de teatre que ho 

sol·liciten poden assajar els seus projectes teatrals. El servei és gratuït per a companyies 

formades per alumnes o exalumnes de l’escola. 

Més informació: http://www.eolia.cat/cessio-despais/ 

 

5) Convocatòria de Residències de Creació. 

EÒLIA R+D+I,  a través de la seva pàgina web, fa anualment una convocatòria oberta a 

la ciutat adreçada a companyies emergents, per a la concessió de residències de 

creació. Aquesta convocatòria permet a un nombre determinat de companyies –si és 

que han estat elegides- fer ús dels espais de creació del centre, així com presentar si és 

el seu desig, l’espectacle al teatre Eòlia. 

http://www.eolia.cat/projectes/peix-que-sem-menja-cama-queixalades-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-irene-camargo-roger-guri-7-9-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/peix-que-sem-menja-cama-queixalades-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-irene-camargo-roger-guri-7-9-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/peix-que-sem-menja-cama-queixalades-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-irene-camargo-roger-guri-7-9-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/peix-que-sem-menja-cama-queixalades-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-irene-camargo-roger-guri-7-9-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.eolia.cat/projectes/peix-que-sem-menja-cama-queixalades-tfc-desad-direccio-escenica-dramaturgia-irene-camargo-roger-guri-7-9-juliol-2017-teatre-eolia/
http://www.teatreolia.cat/el-peix-que-sem-menja-la-cama-a-queixalades/
http://www.teatreolia.cat/el-peix-que-sem-menja-la-cama-a-queixalades/
http://www.teatreolia.cat/el-peix-que-sem-menja-la-cama-a-queixalades/
http://www.teatreolia.cat/
http://www.eolia.cat/cessio-despais/
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Més informació: http://www.eolia.cat/convocatoria-residencies-espais-creacio-eolia-id-

2018/ 

Des d’aquest any 2018 s’ha posat en marxa, una convocatòria extraordinària de 

residència de creació que consta d’una dotació econòmica per 2 companyies. Ha estat 

possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’ICUB, que 

ens ha concedit una subvenció per aquesta activitat. 

 

6) Mostra d’Intèrprets i de Creadors Emergents. 

El Teatre Eòlia mostra els TFC del titulats superiors d’ambdues especialitats en uns 

cicles anomenats: “Mostra d’Intèrprets Emergents” i “Mostra de Creadors Emergents”. 

És un cicle obert al públic en general. Més informació: 

- Mostra d’intèrprets emergents: http://www.teatreolia.cat/mostrainterpretsemergents/ 

- Mostra de creadors emergents: http://www.teatreolia.cat/mostra-de-creadors-

emergents/ 

 

6) Cicle ‘Monday Monday’ i ‘Big Monday’ i la Marató Big Monday: 

‘Monday Monday’ és un cicle de concerts de teatre musical que programa el Teatre 

Eòlia, amb cantants joves amb un nom i un lloc en món professional.  

La convocatòria comença amb una marató o càsting obert a tota la ciutat on els nostres 

alumnes competeixen amb alumnes d’altres escoles per passar el càsting que els 

permetrà formar part del cicle ‘Monday Monday’ 

El cicle ‘Monday Monday’ permet  una col·laboració entre cantants emergents i solistes 

consolidats i acaba desembocant en un ‘Big Monday’, on tots els participants hi són 

presents, en una única funció al Teatre Poliorama de Barcelona. 

Més informació (edició 2017): http://www.eolia.cat/projectes/big-monday-22-maig-

teatre-poliorama-alumnes-deolia/ 

 

Companyia Eòlia 

La Companyia Eòlia va néixer el 2015 amb la voluntat de donar visibilitat als 

professionals que han estat alumnes d’Eòlia. Es tracta d’una aposta estratègica per tal 

de donar valor afegit a la pròpia formació acadèmica amb un clar esperit de valor social 

i de creació de comunitat.  

Per assolir aquests objectius, Eòlia compta amb uns recursos molt apreciables com 

són els dramaturgs i directors teatrals que col·laboren com a professors del centre, el 

Teatre Eòlia i els espais de creació i d’assaig propis. Segons les característiques de cada 

projecte, també s’estableixen acords amb diferents agents del sector tant de titularitat 

pública com privada per a dur a terme coproduccions i col·laboracions per a l’exhibició i 

la creació. Fins el moment la Companyia Eòlia ha produït ja dos Espectacles teatrals, el 

primer estrenat dins la programació del Teatre Grec l’estiu de 2015, i el segon estrenat 

al Teatre Poliorama el gener de 2016 i actualment en gira.  

http://www.eolia.cat/convocatoria-residencies-espais-creacio-eolia-id-2018/
http://www.eolia.cat/convocatoria-residencies-espais-creacio-eolia-id-2018/
http://www.teatreolia.cat/mostrainterpretsemergents/
http://www.teatreolia.cat/mostra-de-creadors-emergents/
http://www.teatreolia.cat/mostra-de-creadors-emergents/
http://www.eolia.cat/projectes/big-monday-22-maig-teatre-poliorama-alumnes-deolia/
http://www.eolia.cat/projectes/big-monday-22-maig-teatre-poliorama-alumnes-deolia/
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Actualment la Companyia està preparant una versió de La Plaça del Diamant que 

s’estrenarà al Teatre Poliorama el gener de 2019, dirigit per Paco Mir. El càsting es farà 

el juny 2018. 

Més informació de la Companyia Eòlia: http://www.eolia.cat/ciaeolia/ 

 

Grup de recerca 

La Recerca és un aspecte de la titulació que més avançarà en el pròxims anys. 

Considerem de gran importància tenir un grup de recerca en uns estudis superiors a 

l’abast dels nostres estudiants.  

Aquest curs 2017-18 hem engegat un grup de Recerca Teatral (obert a exalumnes i 

professionals) que compta amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona i 

que té una durada plurianual. Va començar al 2017 i acabarà el 2019.  

Estem treballant amb col·laboració de la Fàbrica de Creació, Fabra i Coats.  

Més informació: http://www.teatreolia.cat/grup-de-recerca/ 

 

Borsa de treball – Àrea de càsting 

Aquesta àrea té com a objectiu fomentar la promoció dels talents vinculats al centre, 

esdevenint sempre un intermediari sense afany de lucre, ja que entenem l’àrea de 

càsting com un servei més que l’escola ofereix a l’estudiant i als titulats. 

Aquest objectiu fonamental d’apropar els nostres alumnes al món professional i 

compartir amb ells la nostra experiència i totes les vies que estan al nostre abast, ha 

estat sempre un dels trets distintius d’Eòlia. 

 

Amb els anys hem anat fent convenis amb productores, directors de càsting, agències, 

teatres, etc. on  ens han anat demanant actors/actrius, i gràcies al bon resultat, vam 

decidir formalitzar dita Àrea i fer-la pública,  augmentant, tant, els contactes, com 

ampliant la nostra borsa d’actors. Aquesta àrea està gestionada específicament per un 

membre del PAS. 

Les convocatòries de càsting que es reben a l’escola es publiquen a la cartellera de 

càstings del centre i també al campus virtual de l’alumne, que hi pot accedir de forma 

lliure. 

Dintre de les actuacions del departament de càsting, fem una acció exclusiva amb la 

cadena televisiva pública de Catalunya (TV3) per incloure els alumnes d’interpretació 

que estan a punt de graduar-se en el seu arxiu de càsting. 

Més informació de l’àrea de càsting: http://www.eolia.cat/area-casting-promocio-

lestudiant/ 

http://www.eolia.cat/ciaeolia/
http://www.teatreolia.cat/grup-de-recerca/
http://www.eolia.cat/area-casting-promocio-lestudiant/
http://www.eolia.cat/area-casting-promocio-lestudiant/
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Altres serveis d’orientació professional 

Tal i com queda detallat al SGIQ, el centre dóna suport a la orientació professional amb 

les eines habituals, des de l’àmbit acadèmic amb diferents suports: 

 Cursos per a exalumnes, d’innovació i reciclatge. Més informació: 

http://www.eolia.cat/oferta-formativa/cursos-intensius/ 

 Convocatòria de professionals per tal de donar a  conèixer el treball de l’alumnat. 

 Sessions informatives col·lectives amb col·lectius professionals (AADPC (Associació 

d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, SGAE (Societat General d’Autors 

d’Espanya),...  

 Tutories individualitzades d’orientació professional. 

 Tutelatge de projectes. 

 

Amb totes aquestes accions el centre espera que en els propers anys la valoració sobre 

serveis d’orientació professional per part dels titulats sigui cada cop més elevada. 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.5.1_01 Info al web sobre el pla d’acció tutorial (PAT) – 

dins a Informació acadèmica general 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/ 

E3.5.1_02 Apartat web amb la info relativa a la orientació 

professional 

http://www.eolia.cat/orientacio-

professional/ 

 

 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre 

d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

 

El SGIQ, en el seu procés 5.1_Recursos materials i serveis posa les bases de quins són 

els instruments, els recursos i el procediments imprescindibles pel que fa als recursos 

materials i serveis de la titulació, per tal de garantir-ne un bon funcionament pels que 

fa a les instal·lacions del centre. 

Aquest procés també ha canviat de propietari. Ha deixat de ser-ne el Director de 

l’escola per passar a ser-ho el Cap de Recursos materials i Serveis, ja que el director 

no podia assumir de forma específica la recollida de dades, la valoració anual i la 

generació de propostes de millora d’aquest procés. 

Per a la generació de les propostes de millora en recursos materials i serveis, el Cap de 

Recursos Materials i Serveis té en compte: 

- Les peticions dels caps de departament en quant a material tècnic. 

- Les incidències registrades en el Diari de Manteniment. 

- Els indicadors de satisfacció de l’alumnat. 

- L’apartat de recursos materials del Pla estratègic i de qualitat del centre. 

 

http://www.eolia.cat/oferta-formativa/cursos-intensius/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/orientacio-professional/
http://www.eolia.cat/orientacio-professional/
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En l’informe final de l’AQU pel que fa a la Memòria de Verificació del títol es va 

considerar que els espais del centre són adequats per als estudis. 

Any rere any el centre aposta per millorar els espais, sobretot en aspectes com la 

insonorització de les aules, que és l’aspecte que preocupa més als alumnes. 

L’assoliment d’aquest estàndard dependrà en gran part de la visita al centre que farà el 

CAE. 

A part de les instal·lacions i els materials tècnics, el centre disposa dels serveis 

necessaris per un bon desenvolupament de la titulació. A continuació passem a 

enumerar-ne els indispensables. Aquests queden especificats a les guies de l’alumnat, 

del professorat i a la interna del centre: 

 Campus virtual de l’alumne (Clickedu) 

 Assegurança mèdica 

 Protocol d’accidents, emergències i robatoris 

 Serveis d’informàtica – wifi 

 Servei de fotocòpies 

 Servei d’armariets individuals 

 Reserves d’espais 

 Biblioteca i partituroteca 

 Cursos d’anglès 

 Carnet d’Eòlia 

 Residència d’estudiants 

 Servei de càsting 

Els més importants estan recollits al web del centre: http://www.eolia.cat/servei-a-

lestudiant/ 

 

Per a la justificació d’aquest estàndard farem una anàlisi específica sobre alguns dels 

sistemes de suport a l’alumnat. 

 

Biblioteca i partituroteca 

El centre disposa d’una zona específica entre la recepció del centre i l’àrea de secretaria 

acadèmica amb un fons bibliogràfic, tant a nivell de textos teatrals, llibres de partitures i 

bibliografia recomanada en les fitxes d’assignatures. 

El fons bibliogràfic anat creixent any rere any però la manca d’una persona responsable 

específica pel servei ha fet que el procés de millora s’hagi ralentitzat. 

 

Des de finals del maig del curs 2017-18, la direcció del centre ha decidit fer una 

renovació integral el projecte de la Biblioteca. L'objectiu del projecte que s'exposa és 

dinamitzar el servei bibliotecari per donar més suport a l'activitat docent i acadèmica. 

Els passos que se seguiran són els següents: 

http://www.eolia.cat/servei-a-lestudiant/
http://www.eolia.cat/servei-a-lestudiant/
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1. Crear una comissió de Biblioteca formada per membres de l’escola com direcció, 

professorat i alumnat que ajudi a definir totes les funcions que la Biblioteca haurà de 

complir. Es contemplen diferents funcions: 

 El control de les adquisicions. 

 La descripció bibliogràfica (i la seva expressió en els diversos suports textuals, 

d'imatge, d'àudio i de vídeo) i del nombre d'exemplars que s'adquireixin de 

cada títol. 

 El control del préstec d'aquests exemplars. 

 El control dels usuaris de la Biblioteca. 

2. Instal·lar un sistema de gestió bibliogràfica que permeti accedir a un catàleg col·lectiu 

del qual en puguem tant recuperar els registres com aportar els que es creïn des de la 

Biblioteca Eòlia.  

3. Fer el transvasament dels registres que ja tenim al nostre sistema operatiu, al nou. 

4. Entrar els llibres que tenim guardats en caixes fruit de donacions al nou sistema 

operatiu. 

5. Contactar amb els caps de departament per tal que cada un d’ells elaborin una 

bibliografia bàsica de la seva assignatura i assegurar-nos que la Biblioteca pugui oferir 

aquests títols als seus alumnes. 

6. Poder fer adquisicions de la bibliografia bàsica esmentada, tenir autors clàssics i 

contemporanis, però apostar indubtablement pels dramaturgs del S. XXI, així com accés 

a revistes, bases de dades especialitzades, dotar la Biblioteca de la capacitat de 

confeccionar llistes de novetats al mercat, encara que no es puguin adquirir. 

7. Donar a conèixer la Biblioteca a tots els alumnes de l’escola, fer d’aquesta un espai 

participatiu (alumnes que comenten lectures, visionat col·lectiu d'obres, obrir una bústia 

de propostes, convidar experts a fer xerrades ...) 

8. Dotar d'un espai al web de l'Escola on la Biblioteca hi sigui visible. 

 

A nivell de partituroteca, l’escola té també un bon fons de llibres de partitures de teatre 

musical, alguns d’ells digitalitzats. Es requereix també dins el projecte de renovació, un 

reordenament i classificació de tot el material. 

 

Armariets d’ús personal 

Des del primer curs acadèmic, el centre disposa d’armariets d’ús personal perquè els 

alumnes tinguin un espai personal on emmagatzemar les seves pertinences. Aquest és 

un servei gratuït per als alumnes, i té un grau de satisfacció de 3.50 sobre 5. 

 

Emmagatzematge d’escenografies 

Entre els cursos 2015-16 i 2016-17 s’han habilitat espais desaprofitats de l’escola per a 

l’emmagatzematge d’escenografies dels muntatges teatrals (TFC’s, mostres 

acadèmiques, companyies residents) que esdevenen als espais de creació de l’escola o 

al Teatre Eòlia.  
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La gestió d’aquests espais segueixen un protocol específic que està inclòs a la Guia 

interna de serveis del centre. 

 

Campus virtual (Clickedu) 

El campus virtual de l’alumnat és una extensió del mateix programa de gestió 

acadèmica del centre.  

Des del curs 2014-15 el centre treballa amb l’empresa Clickedu 

(https://clickartedu.com/inici-plataforma-escoles.html). El software Clickedu és 

una plataforma escolar al núvol que inclou la gestió acadèmica, administrativa i 

econòmica, un entorn virtual d'aprenentatge amb connexió a llibres digitals i 

continguts gratuïts, la gestió del professorat, tutors i cap d'estudis, la qualitat del centre 

i un entorn privat i segur de comunicació amb l’alumnat, entre molts temes. 

 

Any rere any el programa de gestió ha anat oferint millores al nostre centre per 

adaptar-se als nostres estudis superiors, ja que la plataforma està més orientada als 

estudis de primària, secundària i formació professional. 

Tot i així, les prestacions que ofereix el campus virtual de l’alumne són molt intuïtives i 

de fàcil gestió.  

 

El campus permet a l’alumne: 

- Consultar el calendari acadèmic (ja sigui dia a dia, setmanalment o mensualment). S’hi 

inclouen les dates de les presentacions i entrega a treballs d’algunes assignatures. 

- Consultar les notes de cada avaluació i el seu expedient acadèmic quan ho necessiti. 

- Consultar el material acadèmic de suport (textos, articles, exercicis) que penja el 

professor de les assignatures en curs. 

- Fer entrega de treballs virtualment. 

- Comunicar-se internament amb els seus companys de classe i els professors. 

- Guardar material propi en una carpeta personal. 

- Accedir a càstings i convocatòries. 

 

El campus permet al professorat: 

- Accedir a les matèries que imparteix al centre. 

- Fer-se llistat d’assistència i accedir a les dades de contacte dels alumnes. 

- Penjar-hi continguts, tant a nivell personal per cada una de les seves matèries, com 

material destinat al seu alumnat. 

- Comunicar-se, via mail, amb els seus alumnes o altre professorat o equip del centre. 

- Controlar l’assistència i avaluar. 

 

El campus permet al personal d’administració i serveis, segons els permisos assignats a 

cada membre: 

- Gestionar les dades personals de l’alumne. 

https://clickartedu.com/inici-plataforma-escoles.html
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- Fer tots els procediments relatius a matrícula i reconeixements d’assignatures. 

- Gestionar tot allò referent a avaluació (configuració d’ítems avaluatius i generació de les 

actes d’avaluació.  

- Fer enviaments massius d’informacions o comunicats oficials, i fer-ne el seguiment de 

lectura. 

- Extreure documentació oficial (expedient acadèmic). 

- Gestionar incidències de tot tipus i entrevistes personals (tutories). 

- Calcular alguns dels indicadors requerits per l’AQU. 

 

Una de les accions de millora que es proposen des de les àrees de coordinació 

pedagògica i secretaria acadèmica respecte al programa és avançar en quant al càlcul 

d’indicadors acadèmics, que ara com ara encara no disposa de les fórmules 

específiques. 

En quant al servei, Clickedu ofereix un servei immillorable de gestió d’incidències, on 

totes queden registrades i es resolen en períodes de temps curts. Fins i tot el 

professorat té l’opció de tramitar incidències a la mateixa plataforma. 

Un dels objectius primordials de l’àrea pedagògica del centre es fomentar l’ús total, a 

tots els nivells, per part de l’alumnat i del professorat. 

 

El grau de satisfacció del campus virtual és força notable, un 3.28 sobre 5 segons els 

resultats extrets el curs 2017-18.  

 

Manteniment i gestió d’incidències 

El Cap de Recursos materials i Serveis és l’encarregat de gestionar el Diari de 

Manteniment des d’on es fa el seguiment de totes les tasques a realitzar i des d’on es 

reparteixen les responsabilitats entre del PAS del centre, o bé entre les empreses 

externes en els casos que sigui necessari. 

També s’encarrega del seguiment dels contractes de manteniment amb les diverses 

empreses per garantir el correcte funcionament de totes les instal·lacions: neteja i 

manteniment, servei d’aigua, control de plagues, electricitat, centraleta de telèfons, la 

xarxa wifi, la xarxa informàtica, els sistemes d’extinció contraincendis, la revisió dels 

ascensors i els sistemes de seguretat.  

Per acabar, el Cap de Recursos Materials i Serveis es responsabilitza també del 

manteniment quant a pintura, fusteria, electricitat, lampisteria i obra civil efectuada a 

l’escola, així com del seguiment dels sinistres amb l’asseguradora i els industrials 

externs implicats. El centre disposa dels següents serveis professionals externalitzats i/o 

independents: 

 Assessoria informàtica 

 Assessoria  Arquitectura 

 Control Sanitari, plagues i fonts d’aigua 

 Seguretat antiincendis 
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 Servei tècnic  ascensors 

 Servei tècnic climatització 

 

Percentatge de satisfacció de l’alumnat amb els sistemes de suport a 

l’aprenentatge 

A continuació, informem dels resultats de les enquestes de satisfacció del curs 

acadèmic 2017-18, atès que anteriorment no s’analitzaven independentment els 

diferents recursos. 

 

L’enquesta va ser contestada per 80 dels 140 estudiants matriculats (57,14%) en el 

present curs acadèmic. L’enquesta va ser feta entre els mesos de gener i febrer, i els 

valors obtinguts corresponen al grau de satisfacció amb 5 valors diferents: Entre 1 

(gens satisfet), 2 (poc satisfet), 3 (mig satisfet), 4 (força satisfet) i 5 (molt satisfet) 

 

Curs 2017-18 Descripció de l’indicador Valor 

obtingut 

(1-5) 

Percentatge 

de respostes 

Pla d’acció tutorial 

(Tutories acadèmiques) 

Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació al pla d’acció tutorial del centre 

3,86 57% 

Instal·lacions Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació a les instal·lacions del centre 

3,00 57% 

Biblioteca Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació a la biblioteca del centre 

2,98 57% 

Campus virtual Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació cal campus virtual del centre 

3,28 57% 

Servei de càsting Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació al servei de càsting del centre 

3,14 57% 

Pàgina web i xarxes 

socials 

Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació a la pàgina web del centre 

3,91 57% 

Servei de secretaria 

acadèmica 

Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació al servei de secretaria 

4,21 57% 

Servei de recepció Grau de satisfacció de l’alumnat en 

relació al servei de recepció 

4,34 57% 

 

A part de valorar-ne el grau de satisfacció, el centre pregunta també a l’alumnat altres 

qüestions relacionades amb cadascun dels sistemes de suport. 

 

Tal i com ja hem comentat anteriorment en el subestàndard 3.5.1, uns punts forts del 

centre és el Pla d’acció tutorial (PAT). També està molt ben valorada la pàgina web i  

l’atenció del personal de secretaria acadèmica i de recepció. En les valoracions de les 

preguntes específiques, destaca la rapidesa en la resposta. 

També es valora positivament el campus virtual de l’alumne (els alumnes destaquen el 

seu entorn i les possibilitats que ofereix) i el servei de càsting. 
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Les àrees específiques a millorar, tal i com ja hem comentat en aquest subestàndard, 

són les instal·lacions (insonorització d’aules i millors equipaments) i la biblioteca. Tal i 

com es pot veure en les propostes de millora del procés 5.1_Recursos materials i 

serveis, al punt 4 d’aquest autoinforme, totes elles estan orientades específicament a 

millorar aquests dos aspectes. 
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3.6 Qualitat dels resultats dels programes 

formatius 

 

Els resultats dels programes formatius s’han de recollir i analitzar per a la revisió i la 

millora de les titulacions. L’avaluació dels aprenentatges és el procés que permet 

determinar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge, com recull l’ESG 1.3 

(Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat), que recomana que 

«les institucions han de garantir que els programes s’ofereixen d’una manera que 

anima l’alumnat a adoptar un paper actiu en la creació del procés d’aprenentatge, i que 

l’avaluació dels estudiants reflecteix aquest enfocament» (ENQA, 2015). 

En aquest estàndard es recullen i s’analitzen els resultats del Títol Superior en Art 

Dramàtic. L’objectiu de l’anàlisi és comprovar que les activitats formatives i el sistema 

d’avaluació del nostre Títol Superior en Art Dramàtic són coherents amb el perfil 

d’alumnat de la titulació i que els resultats d’aquests processos són adequats tant pel 

que fa a assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la 

titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

Per a l’anàlisi d’aquest estàndard s’estudien amb detall set assignatures de la titulació, 

com a mostra del procés d’aprenentatge que pretén atendre la diversitat dels 

estudiants i les seves necessitats, fent servir diferents mètodes pedagògics en funció de 

cada assignatura (pràctica, teòrica o teorico-pràctica) i garantint una orientació i suport 

adequats, així com un sistema d’avaluació pertinent. 

De cadascuna de les assignatures es presenten com a evidències tant la fitxa de 

l’assignatura (Pla Docent) com la unitat de programació. La fitxa de l’assignatura és 

pública i es pot consultar a la web del centre, mentre que la unitat de programació és 

un document intern de coordinació docent. En la fitxa de l’assignatura estan detallades 

tant les competències que ha d’assolir l’alumnat com el sistema d’avaluació. 

Per altra banda, també s’adjunten mostres d’execucions dels estudiants d’aquestes 

assignatures, que permeten analitzar l’adequació del sistema d’avaluació a les activitats 

formatives i a la metodologia docent, així com a l’assoliment dels resultats previstos. 

Atesa la diversitat de les set assignatures, es detalla en cada una d’elles les evidències 

d’avaluació (ítems avaluatius i comentaris) i les mostres d’exercicis (treballs, exàmens o 

gravacions de les presentacions). S’adjunta també el currículum del professor que 

imparteix l’assignatura. I per acabar s’adjunten els resultats de l’enquesta de satisfacció 

dels estudiants sobre l’assignatura en particular i el seu professor. 
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A part de l’anàlisi de les set assignatures, s’analitzen indicadors acadèmics globals de la 

titulació i del primer curs, i es recullen les qualificacions del conjunt de les assignatures 

del títol del darrer curs acadèmic. 

Per acabar, es fa un estudi de la inserció laboral dels alumnes titulats. El centre va 

començar a impartir els estudis superiors el setembre de 2012, de manera que aquest 

darrer curs acadèmic ha sortit només la segona promoció. Analitzarem els resultats de 

l’enquesta que fa Eòlia ESAD als titulats després de mig any d’haver acabat els seus 

estudis, tant en relació a la seva situació laboral com a la satisfacció envers la formació 

rebuda al centre. 

Assignatures seleccionades 

S’han seleccionat 2 assignatures obligatòries comunes a les dues especialitats, 2 

assignatures obligatòries de l’especialitat Interpretació, 2 assignatures 

obligatòries de l’especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia i l’assignatura Treball 

Final de Carrera_Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia.  

Hem seleccionat assignatures de tot tipus (tèoriques, pràctiques i teòrico-pràctiques), i 

de diferents cursos de la titulació, corresponents al curs acadèmic 2016-17. 

No s’han seleccionat TFC de l’especialitat Interpretació ja que és molt complicat valorar 

els assoliments de l’alumnat en les mostres d’execució, ja que són gravacions de les 

presentacions teatrals corals del conjunt dels alumnes matriculats. En els TFC de 

l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia, com que s’avalua el projecte creat pel 

director/dramaturg, és més fàcil valorar la qualitat final i presentar evidències de 

diferents nivells avaluatius. 

Per altra banda, tampoc hem seleccionat l’assignatura de Pràctiques externes ja que 

no és una assignatura de tipus obligatori en el nostre Títol Superior i només pertany a 

l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia. Segons indicacions de l’AQU en la primera 

de les reunions de seguiment, el nostre centre no està obligat a fer-ne l’anàlisi. Tot i 

així, aquesta assignatura es coordina a través d’un dels processos del SGIQ, el 

3.7_Pràctiques externes.  

Les assignatures subjectes d’anàlisi, doncs, són: 

Nom assignatura Especialitat Nivell 

Història i teoria de la literatura dramàtica 1 Comuna Primer curs 

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 Comuna Segon curs 

Expressió oral i dicció 1 Interpretació Primer curs 

Sistemes d’interpretació 6 Interpretació Tercer curs 

Pràctiques d’escenificació 2 Direcció i drama. Primer curs 

Il·luminació d’espais escènics Direcció i drama. Tercer curs 

Treball fi de carrera_Direcció esc. i dramatúrgia Direcció i drama. Quart curs 
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3.6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els 

objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

En aquest primer estàndard presentem la fitxa d’assignatura i diferents evidències de 

les execucions dels estudiants, per a les set assignatures seleccionades subjectes 

d’estudi. 

L’avaluador ha de poder verificar que amb les evidències documentades dels 

assoliments es posa de manifest un nivell adequat de formació dels estudiants i es 

satisfan els requisits del nivell especificat en el MECES de la titulació.  

Es fa un breu resum dels continguts i estructura de cada assignatura, i també parlem de 

quines són les mostres d’execucions que demana el professorat per tal que l’alumne 

pugui ser avaluat. Al final de cada una de les assignatures fem un llistat de totes les 

evidències presentades. 

En relació a les mostres d’execució, sempre s’evidencien tres tipus de situacions: 

- Assignatura suspesa 

- Assignatura aprovada 

- Assignatura aprovada amb excel·lència. 

excepte en els TFC, ja que durant el curs 2016-17 no hi va haver cap alumne suspès. 

En les assignatures més pràctiques també presentem un quadre avaluatiu final, que 

genera el programa de gestió acadèmica, on es veuen els comentaris que fa el 

professorat pel butlletí de l’alumne. Pren especial importància en aquest tipus 

d’assignatures, si no requereixen de l’entrega de treballs escrits o exàmens. 

Altres informacions com la metodologia, les activitats docents i els sistemes i criteris 

d’avaluació s’analitzen en el proper estàndard. 

1) Història i teoria de la literatura dramàtica 1  

Es tracta d’una assignatura obligatòria de 3 crèdits ECTS del primer semestre del primer 

curs d’ambdues especialitats, que depèn del departament de Direcció escènica i 

dramatúrgia del centre. Les competències que han d’assolir els estudiants en aquesta 

assignatura estan indicats en les fitxes d’assignatura corresponents per a cada 

especialitat i són públiques al web del centre.  

Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 49 estudiants matriculats (repartits 

en 3 grups) i només varen suspendre 2 persones, si bé cal indicar que hi va haver 1 

reconeixement i 6 no presentats. 
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En l’assignatura es fa la lectura i el debat a classe de diferents obres teatrals clàssiques 

des de l’època grega i romana. Els alumnes han de fer obligatòriament una lectura 

setmanal d’una obra teatral que és la que es treballarà a classe. L’alumne aprèn a 

analitzar les obres amb la visió d’una possible posada en escena. Es pretén implementar 

el pensament creatiu com a procés. 

Per a l’avaluació de l’assignatura és molt important l’assistència i la participació a classe 

en el debat sobre les obres teatrals que es tracten a cada sessió. A part d’això els 

alumnes han de presentar un treball a final del semestre sobre una obra teatral 

de l’època tractada en l’assignatura, i evidentment no treballada a classe. En el 

treball es demana que s’utilitzin els conceptes treballats a classe i una mínima 

recerca bibliogràfica. Aquests treballs són les mostres d’execucions que 

presentem per a l’anàlisi de l’assignatura. 

Cal dir que en la fitxa de l’assignatura hi ha inclòs dintre el mètode d’avaluació 

un examen. Però aquest examen només es fa en cas que no hi hagi resposta 

activa a classe, i ho decideix el professor cada curs acadèmic. En el curs 2016-17 

no es va fer examen. 

Presentem com a evidències d’aquesta assignatura: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_01 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. 

Interpretació) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf  

E3.6.1_02 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf 

E3.6.1_03 Mostra treball HTLD1 (assignatura suspesa, 

nota 3.0) 

https://drive.google.com/open?id=1N_u

VI8bkewqfIwxYuSjadb4C3QvVfopX 

E3.6.1_04 Mostra treball HTLD1 (assignatura superada, 

nota 6,6) 

https://drive.google.com/open?id=1dLCl

yhMWM4VtQPIqF5XPIvW1khnIKzdj 

E3.6.1_05 Mostra treball HTLD1 (assignatura superada 

amb excel·lència, nota 9,3) 

https://drive.google.com/open?id=1wXlt

bs_Au2l9-wfG6mlAF3s3vPp3Arbz 

 

2) Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 

Es tracta d’una assignatura de formació bàsica de 3 crèdits ECTS del primer semestre 

del segon curs d’ambdues especialitats, que depèn del departament de Direcció 

escènica i dramatúrgia del centre. És una assignatura teòrica que, tot i ser comuna a les 

dues especialitats, cada especialitat la cursa independentment de l’altra, ja que una 

especialitat es cursa en horari de matins i l’altra en horari de tardes.  

Les competències que han d’assolir els estudiants en aquesta assignatura estan indicats 

en les fitxes d’assignatura corresponents per a cada especialitat i són públiques al web 

del centre.  

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
https://drive.google.com/open?id=1N_uVI8bkewqfIwxYuSjadb4C3QvVfopX
https://drive.google.com/open?id=1N_uVI8bkewqfIwxYuSjadb4C3QvVfopX
https://drive.google.com/open?id=1dLClyhMWM4VtQPIqF5XPIvW1khnIKzdj
https://drive.google.com/open?id=1dLClyhMWM4VtQPIqF5XPIvW1khnIKzdj
https://drive.google.com/open?id=1wXltbs_Au2l9-wfG6mlAF3s3vPp3Arbz
https://drive.google.com/open?id=1wXltbs_Au2l9-wfG6mlAF3s3vPp3Arbz
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Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 21 estudiants matriculats (un sol 

grup) i van suspendre 3 alumnes. Un d’ells la va recuperar en la convocatòria 

extraordinària, els altres 2 no s’hi van presentar. Tots els alumnes matriculats són de 

l’especialitat Interpretació ja que en aquest any acadèmic l’assignatura no es va obrir 

per l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia. 

L'objectiu de l'assignatura és conèixer el procés de formació i transmissió dels 

missatges en el context complex de la realitat social. Aquesta és la primera part per a 

entendre, en l'assignatura que la segueix, aquest procés aplicat a la creació escènica i 

en la realització i interpretació de missatges escènics. L'assignatura, tot i ser teòrica, es 

combinen classes teòriques amb classes pràctiques i dinàmiques. Algunes de les 

qüestions fonamentals a tractar són: l'individu com a ésser comunicatiu; les parts del 

procés comunicatiu; inicis de la teoria semiòtica, etc.  

En el curs 2016-17 els alumnes van haver de presentar dos comentaris escrits, 

un sobre un documental i un altre sobre una obra teatral, i també van fer un 

examen escrit al final de l’assignatura. Aquestes són les mostres d’execució que 

presentem per aquesta assignatura. També presentem el quadre d’avaluació de 

l’assignatura que extreu el programa de gestió, on s’hi indiquen els valors dels 

ítems acadèmics, la nota final i els comentaris que fa el professor al butlletí. 

Hem deixat sols els valors pels tres casos subjectes d’anàlisi i dels quals s’han 

presentat les mostres d’execucions. 

Presentem, doncs, com a evidències: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_06 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Interpretació) http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf  

E3.6.1_07 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf 

E3.6.1_08 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura 

TEC1, amb els 3 alumnes subjectes d’estudi 

https://drive.google.com/open?id=1fnIv

NsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7 

E3.6.1_09 Mostres comentaris escrits + examen final 

alumne esp. Interpretació (assignatura suspesa, 

nota 4,8) 

https://drive.google.com/open?id=1XX9

uYp4tkJnNSCVCvc0hMUCLGxbbwmBp 

E3.6.1_10 Mostres comentaris escrits + examen final 

alumne esp. Interpretació (assignatura 

superada, nota 6.5) 

https://drive.google.com/open?id=1_FpH

zBQaETJePmSQgrNhKk-8MYOyUZPI 

E3.6.1_11 Mostres comentaris escrits + examen final 

alumne esp. Interpretació (assignatura 

superada amb excel·lència, nota 9.4) 

https://drive.google.com/open?id=1ZG4

G0N7Rsij-Wm9dQNB-0Vt_1tVHxwan 

 

3) Expressió oral i dicció 1 

Es tracta d’una assignatura obligatòria de 3 crèdits ECTS del primer semestre del primer 

curs de l’especialitat Interpretació, que depèn del departament d’Expressió oral. És de 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
https://drive.google.com/open?id=1XX9uYp4tkJnNSCVCvc0hMUCLGxbbwmBp
https://drive.google.com/open?id=1XX9uYp4tkJnNSCVCvc0hMUCLGxbbwmBp
https://drive.google.com/open?id=1_FpHzBQaETJePmSQgrNhKk-8MYOyUZPI
https://drive.google.com/open?id=1_FpHzBQaETJePmSQgrNhKk-8MYOyUZPI
https://drive.google.com/open?id=1ZG4G0N7Rsij-Wm9dQNB-0Vt_1tVHxwan
https://drive.google.com/open?id=1ZG4G0N7Rsij-Wm9dQNB-0Vt_1tVHxwan
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tipus teòrico-pràctic ja que a part de treballar la dicció a nivell pràctic també hi ha 

treballs i un examen fonètic. Les competències que han d’assolir els estudiants en 

aquesta assignatura estan indicats a la fitxa d’assignatura, pública al web del centre.  

 

Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 37 estudiants matriculats, dividits 

en 3 grups. Van haver-hi 3 alumnes suspesos i 2 no presentats. 

L’assignatura té 2 dies de classe a la setmana, i en un d’ells es fa dicció catalana i en 

l’altre dicció castellana. S’avalua 50%-50%. 

La dicció castellana sols s’avalua a nivell pràctic; en el cas de la dicció catalana hi ha, a 

més de la part pràctica, tant examen teòric com l’entrega de diferents treballs (50% 

nota).  

Per tal de poder demostrar que la part teòrica està assumida cal superar un examen de 

fonètica escrit, i per la pràctica es valora l’aplicació de tots els coneixements en pràctica 

de diferents textos. Es treballen textos de totes les naturaleses (prosa, vers, textos 

antics, contemporanis) i també un monòleg (memorització i col·locació del text en el 

cos i en els sons articulatoris). Cal presentar també un treball escrit d’anàlisi d’un 

personatge públic, una anàlisi d’una obra de teatre que hagin vist i la confecció d’un 

arbre genealògic per entendre la pròpia veu. 

Presentem mostres d’execució tant dels treballs escrits com de l’examen fonètic, de 3 

alumnes diferents. A part d’aquestes mostres també presentem el quadre avaluatiu de 

l’assignatura on hi figuren, pels tres casos que hem escollit, els valors dels diferents 

ítems avaluatius i el comentari del professor per al butlletí de l’alumne. 

Presentem, doncs, com a evidències per aquesta assignatura: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_12 Fitxa de l’assignatura EXO1 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Ex

o1.pdf  

E3.6.1_13 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura 

EXO1, només amb els 3 alumnes subjectes 

d’estudi 

https://drive.google.com/open?id=1IqtIj

hkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO 

 

E3.6.1_14 Mostra de examen escrit dicció catalana + 

treball anàlisi personatge (assignatura suspesa, 

nota 4) 

https://drive.google.com/open?id=1ErUq

lgiBhwpWknO_jP40XsrzdQ3fTeIs 

 

E3.6.1_15 Mostra de examen escrit dicció catalana + 

treball anàlisi obra de teatre (assignatura 

superada, nota 6.1) 

https://drive.google.com/open?id=1jOAt

XI-Z_xJgIyjCLe0N6fGAjtxljEDZ 

 

E3.6.1_16 Mostra de examen escrit dicció catalana + 

treball anàlisi personatge + treball anàlisi obra 

de teatre (assignatura superada amb 

excel·lència, nota 8.4) 

https://drive.google.com/open?id=1gC2

VccPl_mCQokSF44kpRuYpnIqkKuQY 

 

 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
https://drive.google.com/open?id=1ErUqlgiBhwpWknO_jP40XsrzdQ3fTeIs
https://drive.google.com/open?id=1ErUqlgiBhwpWknO_jP40XsrzdQ3fTeIs
https://drive.google.com/open?id=1jOAtXI-Z_xJgIyjCLe0N6fGAjtxljEDZ
https://drive.google.com/open?id=1jOAtXI-Z_xJgIyjCLe0N6fGAjtxljEDZ
https://drive.google.com/open?id=1gC2VccPl_mCQokSF44kpRuYpnIqkKuQY
https://drive.google.com/open?id=1gC2VccPl_mCQokSF44kpRuYpnIqkKuQY
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4) Sistemes d’interpretació 6  

Es tracta d’una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del segon semestre del tercer 

curs de l’especialitat Interpretació, que depèn del departament d’Interpretació. És de 

tipus totalment pràctic. Les competències que han d’assolir els estudiants en aquesta 

assignatura estan indicats a la fitxa d’assignatura, pública al web del centre.  

 

Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 24 estudiants matriculats, dividits 

en 2 grups. Van haver-hi 3 alumnes suspesos. 

Aquesta assignatura forma part de la nostra línia en anglès de tercer, de manera que en 

un dels dos grups l’assignatura s’imparteix completament en anglès. És una de les 

assignatures que oferim al nostre centre pels alumnes que venen de mobilitat, ja sigui 

Erasmus o internacional. Els alumnes tenen l’opció de cursar-la o bé en anglès o bé en 

català-castellà. 

L’assignatura té 2 dies de classe a la setmana (3 hores cada sessió). En la primera part 

de l’assignatura (12 sessions) els alumnes entrenen actoralment seguint la disciplina 

Procediment Daulte, impartida per un professor especialitzat. La resta de sessions el 

professor titular és qui treballa amb el grup, i s’aborden diferents textos d’autors 

contemporanis. Es treballa la vessant creativa, el personatge, i l’assignatura culmina 

amb una presentació final (aula oberta) al teatre de l’escola. 

Presentem les mostres d’execució referents al grup que treballa en anglès, on hi podreu 

veure també alumnat de mobilitat. Com a mostra d’execució presentem la gravació de 

l’aula oberta que es va fer al final de l’assignatura i el quadre avaluatiu amb els ítems 

calculats, on el professor fa un comentari exhaustiu sobre el procés que ha 

experimentat l’alumne al llarg de l’assignatura, i justifica la nota final. 

Presentem, doncs, com a evidències per aquesta assignatura: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_17 Fitxa de l’assignatura SI6 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0311-

SisInt-6-1.pdf  

E3.6.1_18 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura SI6, 

només amb els 3 alumnes subjectes d’estudi.   

https://drive.google.com/open?id=1gvIY

SoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF 

E3.6.1_19 Gravació de l’aula oberta final de l’assignatura, 

on s’hi poden veure els 3 alumnes subjectes 

d’estudi 

https://drive.google.com/open?id=1eGy

UUPNPPvpOLTF9AxKDisWowSVQHBFG 

 

5) Pràctiques d’escenificació 2  

Es tracta d’una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS del segon semestre del primer 

curs de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia, que depèn del departament de 

Direcció i Dramatúrgia. És de tipus totalment pràctic. Les competències que han 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
https://drive.google.com/open?id=1eGyUUPNPPvpOLTF9AxKDisWowSVQHBFG
https://drive.google.com/open?id=1eGyUUPNPPvpOLTF9AxKDisWowSVQHBFG
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d’assolir els estudiants en aquesta assignatura estan indicats a la fitxa d’assignatura, 

pública al web del centre.  

 

Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 11 estudiants matriculats. Hi va 

haver 6 alumnes aprovats, 2 suspesos, 1 no presentat i 2 reconeixements. 

Aquesta és una assignatura associada a Pràctiques d’Interpretació 2, que cursen els 

alumnes de l’especialitat Interpretació. L’assignatura s’estructura en grups de 

pràctiques, on per cada un o dos alumnes de l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia els 

correspondran un nombre determinat d’alumnes de l’especialitat d’Interpretació de 

primer curs. 

Aquesta assignatura comprèn tot el procés de creació d’una pràctica escènica a partir 

d’una obra de Shakespeare. Els alumnes de l’especialitat de Direcció s’enfronten a la 

creació d’una dramatúrgia a partir d’una obra potent d’aquest autor clàssic, i ho han de 

portar a escena al teatre de l’escola. També han de gestionar la direcció dels actors que 

se li han assignat per la pràctica.  

L’objectiu de la pràctica és que l’alumnat integri tots els coneixements adquirits en la 

resta d’assignatures de primer curs i ho posi en pràctica escènicament. El fet d’escollir 

Shakespeare (autor clàssic) és per veure’ls treballar al límit de les seves capacitats. 

L’assignatura, com que és un procés de creació, té un horari d’assajos lliure, i el grup es 

coordina de forma autònoma. Els assajos es fan a les aules de l’escola fora d’horaris de 

classe. El centre garanteix els espais pels assajos de tots els grups. 

Tots els grups de pràctiques tenen dos tutors que fan el seguiment de tots els grups. 

Els tutors fan el seguiment del procés de creació, assisteixen a assajos per supervisar el 

desenvolupament creatiu, i valoren la presentació final.  

Com a mostres d’execució presentem, doncs, tres gravacions de pràctiques. Les dues 

primeres (assignatura suspesa i assignatura superada) tenen dues alumnes com a 

directores, i la tercera (assignatura superada amb excel·lència) sols va tenir un alumne 

com a director. També presentem el quadre avaluatiu de l’assignatura, on es registren 

la nota final i els comentaris que fan els tutors als 5 alumnes per justificar la nota. 

Presentem, doncs, com a evidències per aquesta assignatura: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_20 Fitxa de l’assignatura PE2 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr

%C3%A0ct-Esceni2.pdf  

E3.6.1_21 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura PE2, 

només amb els 5 alumnes subjectes d’estudi.   

https://drive.google.com/open?id=1sv2B

_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2 

E3.6.1_22 Gravació d’una pràctica d’escenificació 

(assignatura suspesa, notes 4 i 4,5). 

https://drive.google.com/open?id=14L1

MOUdmbZWV9D-16G3v6_Ddd4zxAeZG 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
https://drive.google.com/open?id=14L1MOUdmbZWV9D-16G3v6_Ddd4zxAeZG
https://drive.google.com/open?id=14L1MOUdmbZWV9D-16G3v6_Ddd4zxAeZG
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E3.6.1_23 Gravació d’una pràctica d’escenificació 

(assignatura superada, notes 8 i 8). 

https://drive.google.com/open?id=1JBg2

bl847H6IApwSopI4RLOCFprnqMEI 

E3.6.1_24 Gravació d’una pràctica d’escenificació 

(assignatura superada amb excel·lència, nota 9) 

https://drive.google.com/open?id=1ZKo

HaxjWmJp7CDmlFw27-8J0f8_bACsw 

 

6) Il·luminació d’espais escènics 

Es tracta d’una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS del segon semestre del tercer 

curs de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia, que depèn del departament de 

Direcció escènica i Dramatúrgia. És de tipus tèorico-pràctic. Les competències que han 

d’assolir els estudiants en aquesta assignatura estan indicats a la fitxa d’assignatura, 

pública al web del centre.  

 

Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 11 estudiants matriculats. Hi va 

haver 9 alumnes aprovats, 1 suspès i 1 no presentat. 

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne conegui els conceptes bàsics 

d’il·luminació d’espais escènics, per tal que es pugui entendre amb un tècnic 

d’il·luminació. I ha de portar a la pràctica un concepte estètic a nivell d’il·luminació. 

 

Per a superar l’assignatura l’alumne ha de fer un treball relacionat amb l’assignatura 

també de tercer Pràctiques d’escenificació 6 (de mateixa estructura que la que hem 

analitzat prèviament). En aquest treball ha de presentar un concepte estètic i traduir-lo 

a la part tècnica (plànol d’implantació en sala, plànol d’enfocament, llistat de 

memòries), i el resultat d’aquesta proposta s’haurà de vehicular a la pràctica de 

l’alumne. A final de curs es fa una reflexió final on l’alumne valora si la proposta teòrica 

s’ajusta a la pràctica que ha presentat. 

Per tant, com a mostres d’execució presentem 3 treballs fets per diferents alumnes i 

també la gravació de la pràctica final on es pot veure el disseny d’il·luminació proposat 

en el treball. També adjuntem el quadre avaluatiu de l’assignatura on hi ha els ítems 

calculats, la nota final i els comentaris del professor a l’alumne registrats al butlletí. 

Presentem, doncs, com a evidències per aquesta assignatura: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_25 Fitxa de l’assignatura IEE http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf  

E3.6.1_26 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura 

IEE, només amb els 3 alumnes subjectes 

d’estudi.   

https://drive.google.com/open?id=1MzAW6

A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0 

E3.6.1_27 Treball sobre una proposta d’il·luminació 

(assignatura suspesa, nota 4,5). 

https://drive.google.com/open?id=1rrbtpTS

nCIgThvBVt-ZRMlKgR41rjoHY 

E3.6.1_28 Treball sobre una proposta d’il·luminació 

(assignatura superada, nota 5,8). 

https://drive.google.com/open?id=1CJYuerO

5GK9pJoeHWERIecXYOdZ3_gXH 

E3.6.1_29 Treball sobre una proposta d’il·luminació 

(assignatura superada amb excel·lència, 

https://drive.google.com/open?id=1WGNhS

d7WglI-K5VXYZVH3TCTs1ziCf3u 

https://drive.google.com/open?id=1JBg2bl847H6IApwSopI4RLOCFprnqMEI
https://drive.google.com/open?id=1JBg2bl847H6IApwSopI4RLOCFprnqMEI
https://drive.google.com/open?id=1ZKoHaxjWmJp7CDmlFw27-8J0f8_bACsw
https://drive.google.com/open?id=1ZKoHaxjWmJp7CDmlFw27-8J0f8_bACsw
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0
https://drive.google.com/open?id=1rrbtpTSnCIgThvBVt-ZRMlKgR41rjoHY
https://drive.google.com/open?id=1rrbtpTSnCIgThvBVt-ZRMlKgR41rjoHY
https://drive.google.com/open?id=1CJYuerO5GK9pJoeHWERIecXYOdZ3_gXH
https://drive.google.com/open?id=1CJYuerO5GK9pJoeHWERIecXYOdZ3_gXH
https://drive.google.com/open?id=1WGNhSd7WglI-K5VXYZVH3TCTs1ziCf3u
https://drive.google.com/open?id=1WGNhSd7WglI-K5VXYZVH3TCTs1ziCf3u


 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 108 

 

nota 8,6). 

E3.6.1_30 Gravació d’una pràctica d’escenificació on 

es mostra la proposta d’il·luminació 

(assignatura suspesa, nota 4,5). 

https://drive.google.com/open?id=15-

iqsHXu-6zZbiGjJByqbxe-daSvs68y 

 

E3.6.1_31 Gravació d’una pràctica d’escenificació on 

es mostra la proposta d’il·luminació 

(assignatura superada , nota 5,8). 

https://drive.google.com/open?id=1iyeEnIcb

Gl7qyxuU2xqebXx5q2ia24o7 

 

E3.6.1_32 Gravació d’una pràctica d’escenificació on 

es mostra la proposta d’il·luminació 

(assignatura superada amb excel·lència, 

nota 8,6). 

https://drive.google.com/open?id=1m4YrvyI

bE7UBAtX9Xq3M7em7mMj02SKO 

 

 

7) Treball fi de carrera_Direcció escènica i Dramatúrgia 

El Treball Final de Carrera de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia es presenta a 

quart curs i per tal de poder matricular l’assignatura l’alumne ha d’haver superat tots 

els crèdits de 1r, 2n i 3r curs, i cal que hagi superat (o almenys tingui matriculades) la 

resta d’assignatures de 4t curs. És una assignatura de 15 crèdits. 

Al curs 2016-17 aquesta assignatura comptava amb 6 estudiants matriculats, que són 

els que van presentar al teatre de l’escola el seu TFC, i cap d’ells va suspendre. 

Pel fet de ser una assignatura tan especial, el TFC té la seva pròpia guia, pública al web 

del centre. I les competències que han d’assolir els estudiants en aquesta assignatura 

estan indicats a la fitxa de matèria, pública al web del centre.  

 

Tota la part de metodogia i seguiment dels TFC ho parlarem en el proper estàndard on 

s’avaluen la metodologia i el sistema d’avaluació. 

 

Per a superar aquesta assignatura, els alumnes de l’especialitat Direcció escènica i 

dramatúrgia han de realitzar un projecte escènic de creació pròpia. Aquest projecte és 

individual i pot tenir diferents formats escènics en funció de la voluntat de l'autor. 

Tindran un tutor que farà el seguiment del TFC durant tot el procés creatiu i que estarà 

en el tribunal avaluador. 

 

Com a mostres d’execució presentem, per a tres alumnes diferents, la seva memòria 

final del TFC així com les gravacions del projecte teatral. Dues d’elles es van estrenar al 

teatre de l’escola i l’altra en un teatre extern. Com que no hi ha cap alumne suspès en 

el curs 2016-17, presentem una nota alta, una nota mitjana i una nota baixa. 

Els fulls d’avaluació final generats pel tutor i el tribunal d’avaluació els presentem com a 

evidències en el proper subestàndard. 

Presentem, doncs, com a evidències per aquesta assignatura: 

 

https://drive.google.com/open?id=15-iqsHXu-6zZbiGjJByqbxe-daSvs68y
https://drive.google.com/open?id=15-iqsHXu-6zZbiGjJByqbxe-daSvs68y
https://drive.google.com/open?id=1iyeEnIcbGl7qyxuU2xqebXx5q2ia24o7
https://drive.google.com/open?id=1iyeEnIcbGl7qyxuU2xqebXx5q2ia24o7
https://drive.google.com/open?id=1m4YrvyIbE7UBAtX9Xq3M7em7mMj02SKO
https://drive.google.com/open?id=1m4YrvyIbE7UBAtX9Xq3M7em7mMj02SKO
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Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_33 Fitxa de la matèria TFC_DD http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_f

i_carrera.pdf  

E3.6.1_34 Memòria final del TFC (assignatura superada, 

nota baixa 6,3). 

https://drive.google.com/open?id=1srJb

GygIITvBIKyuhNmKKRFAdy5DxitY 

E3.6.1_35 Memòria final del TFC (assignatura superada, 

nota mitjana 7,6). 

https://drive.google.com/open?id=1HVK

qlAmGb2lFvXZBgrLYpbhgsO8Y5PQI 

E3.6.1_36 Memòria final del TFC (assignatura superada 

amb excel·lència, nota 8,7). 

https://drive.google.com/open?id=141Pn

yDA0L5QbCf-7vpmWbu7VV9oyJUmz 

E3.6.1_37 Gravació del TFC (assignatura superada, nota 

baixa 6,3). 

https://drive.google.com/open?id=1fLgs

kn30-1pz5Mt_EuNg5abkKll9rRSh 

E3.6.1_38 Gravació del TFC (assignatura superada, nota 

mitjana 7,6). 

https://drive.google.com/open?id=1vLBR

PmRzeOIP5PQfNdtNmeAOwjpp8Wyu 

E3.6.1_39 Gravació del TFC (assignatura superada amb 

excel·lència, nota 8,7).   

https://drive.google.com/open?id=14bzu

XcQ5b9f_ghbsvG3XbKivDqsLFCWO 

 

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema 

d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels 

resultats de l’aprenentatge previstos. 

En aquest estàndard es torna a fer una anàlisi de les 7 assignatures seleccionades, però 

fent èmfasi ara en la metodologia, les activitats docents i els sistemes i criteris 

d’avaluació. En les fitxes de les assignatures es detalla: 

- Les competències a assolir. 

- Els blocs temàtics. 

- Les activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura. 

- El sistema d’avaluació. 

- Les fonts d’informació i bibliografia. 

Les competències assolides, que han de respondre satisfactòriament al perfil formatiu i 

al nivell de MECES, s’han de veure reflectides en les mostres d’execució que hem 

presentat en l’estàndard anterior. 

A continuació explicarem més a fons com s’estructura cada una de les assignatura 

seleccionades i com s’avaluen, concretant amb més detall les informacions de la fitxa.  

 

També parlarem del perfil dels professors que les imparteixen. Tot el professorat que 

dóna classes als estudis superiors és consultable al web del centre, i el seu CV és 

descarregable en pdf.  

 

1) Història i teoria de la literatura dramàtica 1  

És una assignatura obligatòria teòrica de primer curs que, tot i ser comuna a les dues 

especialitats, cada especialitat la cursa independentment de l’altra, ja que una 

especialitat es cursa en horari de matins i l’altra en horari de tardes.  

http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carrera.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carrera.pdf
https://drive.google.com/open?id=1srJbGygIITvBIKyuhNmKKRFAdy5DxitY
https://drive.google.com/open?id=1srJbGygIITvBIKyuhNmKKRFAdy5DxitY
https://drive.google.com/open?id=1HVKqlAmGb2lFvXZBgrLYpbhgsO8Y5PQI
https://drive.google.com/open?id=1HVKqlAmGb2lFvXZBgrLYpbhgsO8Y5PQI
https://drive.google.com/open?id=141PnyDA0L5QbCf-7vpmWbu7VV9oyJUmz
https://drive.google.com/open?id=141PnyDA0L5QbCf-7vpmWbu7VV9oyJUmz
https://drive.google.com/open?id=1fLgskn30-1pz5Mt_EuNg5abkKll9rRSh
https://drive.google.com/open?id=1fLgskn30-1pz5Mt_EuNg5abkKll9rRSh
https://drive.google.com/open?id=1vLBRPmRzeOIP5PQfNdtNmeAOwjpp8Wyu
https://drive.google.com/open?id=1vLBRPmRzeOIP5PQfNdtNmeAOwjpp8Wyu
https://drive.google.com/open?id=14bzuXcQ5b9f_ghbsvG3XbKivDqsLFCWO
https://drive.google.com/open?id=14bzuXcQ5b9f_ghbsvG3XbKivDqsLFCWO
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L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne conegui diferents obres teatrals clàssiques 

des de l’època grega i romana. Alhora que se’n fa l’anàlisi, es treballa el context històric 

de l’època. S’analitzen conceptes bàsics de la dramatúrgia com el tema, els 

personatges, l’espai, el temps... i també es reflexiona sobre possibles posada en escena 

de l’obra. 

Metodologia i activitats docents: Els alumnes han de fer obligatòriament una lectura 

setmanal d’una obra teatral que és la que es debatrà a classe. L’alumne aprèn a 

analitzar les obres amb la visió d’una possible posada en escena. Es pretén implementar 

el pensament creatiu com a procés. Per a superar l’assignatura és molt important 

l’assistència i la participació a classe en el debat sobre les obres teatrals que es tracten 

a cada sessió. A part d’això els alumnes han de presentar un treball a final del 

semestre sobre una obra teatral de l’època tractada en l’assignatura, i 

evidentment no treballada a classe. En el treball es demana que s’utilitzin els 

conceptes treballats a classe i una mínima recerca bibliogràfica.  

Sistema i criteris d’avaluació:  L’avaluació es fa tenint en compte tant el rendiment a les 

classes, l’assistència i participació en els debats de classe i la presentació del treball. En 

la fitxa es pot observar que hi ha inclòs un examen, però aquest només es fa en 

cas que no hi hagi resposta activa a classe, i ho decideix el professor cada curs 

acadèmic. En el curs 2016-17 no es va fer examen. El professor posa la nota final 

en base a tot el conjunt d’ítems avaluats durant el semestre. 

També, si es comparen les fitxes de l’assignatura per les dues especialitats, es 

pot veure que els percentatges dels ítems avaluatius són lleugerament diferents; en 

l’especialitat d’Interpretació es vol donar més pes a la participació a classe ja que la 

majoria de l’alumnat d’aquest especialitat no té un perfil intel·lectual tan elevat com el 

de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia. 

Professorat: El professor que va impartir l’assignatura, en ambdues especialitats, és 

Pablo Ley, docent i cap del departament de Direcció escènica i dramatúrgia. És 

llicenciat en Història de l’Art, dramaturg i director de teatre, i ha estat molts anys crític 

teatral a El País i ABC. Habitualment sempre és el cap del departament el professor que 

imparteix aquesta assignatura, ja que li permet tenir una visió general del perfil de 

l’alumnat de primer curs i fer un seguiment més acurat de cada un d’ells. 

Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura i el CV del professor: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_01 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. 

Interpretació) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf  

E3.6.2_02 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf 

E3.6.2_03 Currículum del professor de l’assignatura: http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
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Pablo Ley 20CV.pdf 

 

2) Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 

És una assignatura de formació bàsica teòrica del primer semestre de segon curs que, 

tot i ser comuna a les dues especialitats, cada especialitat la cursa independentment de 

l’altra, ja que una especialitat es cursa en horari de matins i l’altra en horari de tardes.  

L'objectiu de l'assignatura és conèixer el procés de formació i transmissió dels 

missatges en el context complex de la realitat social. Aquesta és la primera part per a 

entendre, en l'assignatura que la segueix, aquest procés aplicat a la creació escènica i 

en la realització i interpretació de missatges escènics. L'assignatura és teòrica i es 

combinen classes teòriques amb classes pràctiques i dinàmiques. Algunes de les 

qüestions fonamentals a tractar són: l'individu com a ésser comunicatiu; les parts del 

procés comunicatiu; inicis de la Teoria Semiòtica, etc.  

Metodologia i activitats docents: En l’assignatura és molt important la participació a 

classe i la resolució dels diferents exercicis que proposa el professorat en les sessions. A 

part dels exercicis que es resolen a classe, l’alumne ha de fer uns treballs escrits, que 

són comentaris de documentals o obres de teatre. Aquests treballs poden variar cada 

curs, en funció del professor que imparteix l’assignatura.  En el curs 2016-17 els treballs 

van ser, per una banda, un comentari sobre el documental  "La Cueva de los Sueños 

Olvidados" de Werner Herzog, i un altre comentari sobre l’obra de teatre Urtain de la 

Cia. Animalario. Per acabar es realitza un examen de tipus escrit en el que s'avaluen els 

continguts donats durant l'assignatura de forma concreta i clara.  

Sistema i criteris d’avaluació:  En el curs 2016-17 el professor va considerar els següents 

percentatges d’avaluació, en funció del material presentat per l’alumne a l’assignatura: 

20% primer treball, 20% segon treball, 40% examen teòric i 20% assistència a classe. Els 

percentatges difereixen lleugerament de la proposta de la fitxa, però des del centre 

sempre es deixa a criteri del professor si la proposta avaluativa és coherent. 

Els ítems avaluatius els registra el professor en el programa de gestió acadèmica i els fa 

servir en el moment de l’avaluació per determinar la nota final de l’alumne. Una de les 

opcions que també pot fer servir el professor és l’opció de comentaris, que són 

valoracions o reflexions que vol compartir amb l’alumne o el claustre, i que queden 

registrats a l’avaluació de l’assignatura. En el curs 2016-17, el professor va fer 

comentaris d’alguns alumnes per al claustre. Presentem de nou l’evidència del quadre 

avaluatiu extret del programa de gestió acadèmica. 

 

Professorat: El professor que va impartir l’assignatura és la Carolina Llacher, docent 

pertanyent al departament de Direcció escènica i dramatúrgia. És llicenciada en 

Sociologia i també en Direcció escènica i dramatúrgia a l’Institut del Teatre. 
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Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura, el quadre avaluatiu i el CV 

del professor: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_04 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Interpretació) http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf  

E3.6.2_05 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf 

E3.6.2_06 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on 

es veuen els ítems avaluatius i comentaris del 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1fnIv

NsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7 

E3.6.2_07 Currículum del professor de l’assignatura: 

Carolina Llacher 

http://www.eolia.cat/pdf/Carolina%20Lla

cher%20CV%20Web%202014-15.pdf 

 

3) Expressió oral i dicció 1 

Es tracta d’una assignatura obligatòria del primer semestre del primer curs de 

l’especialitat Interpretació, que depèn del departament d’Expressió oral. És de tipus 

teòrico-pràctic ja que a part de treballar la dicció a nivell pràctic també hi ha alguns 

treballs i un examen fonètic.  

 

L’objectiu de l’assignatura és bàsicament treballar la dicció i l’articulació de les llengües 

catalana i castellana. L’assignatura té 2 dies de classe a la setmana, i en un d’ells es 

treballa la dicció catalana amb un professor i en l’altre la dicció castellana amb un altre 

professor.  

Metodologia i activitats docents: Totes les activitats d’aprenentatge són 

fonamentalment pràctiques, sobretot en el cas de la dicció castellana, amb un examen 

pràctic final. Tot i així, en el cas de la dicció catalana i a criteri del professor, també hi ha 

un examen teòric de fonètica i l’entrega de diferents comentaris escrits / treballs. Són 

exercicis que complementen la part pràctica i complementen les tasques d’anàlisi i 

recerca que ha de fer l’alumne fora de les sessions pràctiques. 

Així doncs, en el cas de la dicció catalana, per tal de poder demostrar que la part 

teòrica està assumida cal superar un examen de fonètica escrit, i per la pràctica es 

valora l’aplicació de tots els coneixements en pràctica de diferents textos. Cal presentar 

també un treball escrit d’anàlisi d’un personatge públic, una anàlisi d’una obra de teatre 

que hagin vist i la confecció d’un arbre genealògic per entendre la pròpia veu. S’han 

presentat com a mostres d’execució en l’estàndard anterior. 

Sistema i criteris d’avaluació:  L’assignatura s’avalua 50%-50% per les dues llengües. En 

el cas de la dicció catalana, al curs 2016-17 el professor va considerar els següents 

percentatges d’avaluació, en funció del material presentat per l’alumne a l’assignatura: 

10% treballs escrits, 10% examen pràctic, 20% examen teòric i 10% actitud a classe. Els 

percentatges difereixen lleugerament de la proposta de la fitxa, però des del centre 

sempre es deixa a criteri del professor si la proposta avaluativa és coherent. 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
http://www.eolia.cat/pdf/Carolina%20Llacher%20CV%20Web%202014-15.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Carolina%20Llacher%20CV%20Web%202014-15.pdf


 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 113 

 

Els ítems avaluatius els registra el professor en el programa de gestió acadèmica i els fa 

servir en el moment de l’avaluació per determinar la nota final de l’alumne. Una de les 

opcions que també pot fer servir el professor és l’opció de comentaris, que són 

valoracions o reflexions que vol compartir amb l’alumne o el claustre, i que queden 

registrats a l’avaluació de l’assignatura. En el curs 2016-17 ambdós professors van fer 

comentaris a l’alumne, tant en referència a la part catalana com castellana. El 

comentaris fets als alumnes queden registrats al seu butlletí. Presentem de nou 

l’evidència del quadre avaluatiu extret del programa de gestió acadèmica. 

 

Professorat: La professora que va impartir la part de dicció catalana és la Mireia 

Gubianas, llicenciada en Filologia Catalana per la UAB, formada com a actriu a Eòlia i 

amb experiència professional en el món de la interpretació. El professor de dicció 

castellana va ser el Xisco Segura, llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre i 

també amb experiència professional. El seu CV ja no és públic a la web perquè en 

l’actualitat ja no és docent al centre, l’adjuntem en pdf. 

Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura, el quadre avaluatiu i el CV 

dels dos professors: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_07 Fitxa de l’assignatura EXO1 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Ex

o1.pdf  

E3.6.2_08 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on 

es veuen els ítems avaluatius i comentaris del 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1IqtIj

hkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO 

 

E3.6.2_09 Currículum del professor de l’assignatura, part 

dicció catalana: Mireia Gubianas  

http://www.eolia.cat/pdf/Gubianas,%20M

ireia%20CV.pdf 

E3.6.2_10 Currículum del professor de l’assignatura, part 

dicció castellana: Xisco Segura 

https://drive.google.com/open?id=1fHSY

1w4XTztTRLrbB6-RK1eKKI3VmVGr 

 

4) Sistemes d’interpretació 6  

Es tracta d’una assignatura obligatòria del segon semestre del tercer curs de 

l’especialitat Interpretació, que depèn del departament d’Interpretació. És de tipus 

totalment pràctic. 

Aquesta assignatura forma part de la nostra línia en anglès de tercer, de manera que en 

un dels dos grups l’assignatura s’imparteix completament en anglès. És una de les 

assignatures que oferim al nostre centre pels alumnes que venen de mobilitat, ja sigui 

Erasmus o internacional. Els alumnes tenen l’opció de cursar-la o bé en anglès o bé en 

català-castellà. 

Seguint la línia de les assignatures prèvies de Sistemes d’Interpretació, en aquesta 

assignatura es busca explorar estructures complexes en el desenvolupament de 

l’imaginari de l’intèrpret en relació a l’acció, l’objectiu i les decisions plàstiques a 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
http://www.eolia.cat/pdf/Gubianas,%20Mireia%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Gubianas,%20Mireia%20CV.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fHSY1w4XTztTRLrbB6-RK1eKKI3VmVGr
https://drive.google.com/open?id=1fHSY1w4XTztTRLrbB6-RK1eKKI3VmVGr
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prendre respecte a la posada en escena. L’assignatura té 2 dies de classe a la 

setmana (3 hores cada sessió).  

 

Metodologia i activitats docents: En la primera part de l’assignatura (6 

setmanes) els alumnes entrenen actoralment seguint la disciplina Procediment 

Daulte, impartida per un professor especialitzat. La resta de sessions (10 

setmanes) el professor titular és qui treballa amb el grup, i s’aborden diferents 

textos d’autors contemporanis. Es treballa la vessant creativa, el personatge, i 

l’assignatura culmina amb una presentació final (aula oberta) al teatre de 

l’escola. L’alumne ha d’assistir a un mínim del 90% de les primeres sessions 

d’entrenament Daulte per poder ser avaluat de la resta de l’assignatura. Les classes són 

totalment presencials i l’alumne fa un petit escrit avaluatiu al final de les sessions per 

valorar el seu procés. En la segona part de l’assignatura l’alumne treballarà escenes o 

monòlegs contemporanis de diferents autors. Aquests textos els pot proposar l’alumne 

o bé el professor. El curs culmina amb una presentació o aula oberta al teatre de 

l’escola com a mostra dels textos treballats a classe. 

Com ja hem dit, un grup d’alumnes ho fa en català/castellà, i l’altre en anglès (d’acord 

amb la línia en anglès que el centre ofereix a tercer pels alumnes del centre i els que 

venen de mobilitat). 

 

Sistema i criteris d’avaluació:  Els ítems avaluatius d’aquesta assignatura venen definits 

a la fitxa i estan registrats per defecte en el programa de gestió acadèmica. El professor 

els ha de completar en el moment de l’avaluació per determinar la nota final de 

l’alumne. En les assignatures totalment pràctiques, sobretot les de tipus interpretatiu, és 

obligatori fer comentaris a l’alumne en el moment de l’avaluació, que queden registrats 

en el programa de gestió acadèmica i són consultables per l’alumne quan rep el seu 

butlletí. 

Igualment, tant per la part d’Entrenament Daulte com en la part de textos 

contemporanis, en l’última sessió el professor fa una devolució o feedback a l’alumne, 

de forma individual, per parlar del seu procés. Per tal de veure el model de comentaris 

que fa el professor, presentem de nou l’evidència del quadre avaluatiu extret del 

programa de gestió acadèmica que hem presentat en el subestàndard anterior. 

 

Professorat: Les professores que van impartir la part d’Entrenament Daulte van ser 

Carme Poll i Antònia Jaume, les dues són actrius i especialistes en aquesta tècnica 

actoral. El professor d’interpretació del grup 1 (en anglès) va ser el Josep Galindo, 

director del centre, llicenciat en Filologia Anglesa i director teatral. El professor del grup 

2 va ser Àlex Mañas, llicenciat en Dret, dramaturg i director teatral.  
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Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura, el quadre avaluatiu i el CV 

de tots els professors: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_11 Fitxa de l’assignatura SI6 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0311-

SisInt-6-1.pdf  

E3.6.2_12 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on 

es veuen exemples de comentaris del 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1gvIY

SoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF 

E3.6.2_13 Currículum del professor de l’assignatura, grup 

1: Josep Galindo  

http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Jos

ep%20CV.pdf 

E3.6.2_14 Currículum del professor de l’assignatura, grup 

2: Alex Mañas 

http://www.eolia.cat/pdf/Alex-Manas-

CV-Web-2013-14.pdf 

E3.6.2_15 Currículum del professor especialista en 

Procediment Daulte grup 1: Carme Poll 

https://drive.google.com/open?id=1oSg

XXudtjHBK1ci8o1n9L3x5YI2tflsu 

E3.6.2_16 Currículum del professor especialista en 

Procediment Daulte grup 2: Antònia Jaume 

http://www.eolia.cat/pdf/Jaume,%20Ant

%C3%B2nia%20CV.pdf 

 

5) Pràctiques d’escenificació 2  

Es tracta d’una assignatura obligatòria del segon semestre del primer curs de 

l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia, que depèn del departament de Direcció i 

Dramatúrgia. És de tipus totalment pràctic. 

Aquesta és una assignatura associada a Pràctiques d’Interpretació 2, que cursen els 

alumnes de l’especialitat Interpretació. L’assignatura s’estructura en grups de 

pràctiques, on per cada un o dos alumnes de l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia els 

correspondran un nombre determinat d’alumnes de l’especialitat d’Interpretació de 

primer curs. Aquesta assignatura comprèn tot el procés de creació d’una pràctica 

escènica a partir d’una obra de Shakespeare, d’una durada d’uns 20 minuts. Els alumnes 

de l’especialitat de Direcció s’enfronten a la creació d’una dramatúrgia a partir d’una 

obra potent d’aquest autor clàssic, i ho han de portar a escena al teatre de l’escola. 

També han de gestionar la direcció dels actors que se li han assignat per la pràctica.  

Metodologia i activitats docents: L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne 

integri tots els coneixements adquirits en la resta d’assignatures de primer curs i ho 

posi en pràctica escènicament. El fet d’escollir Shakespeare (autor clàssic) és per 

veure’ls treballar al límit de les seves capacitats. L’assignatura, com que és un procés de 

creació, té un horari d’assajos lliure, i el grup es coordina de forma autònoma. Quan 

han acabat les classes del segon semestre, els grups de pràctiques tenen una setmana 

intensiva de pràctiques on acaben d’ultimar la proposta i fan assajos al teatre de 

l’escola amb el tècnic. Els assajos de les pràctiques es fan a les aules de l’escola fora 

d’horaris de classe. El centre garanteix els espais pels assajos de tots els grups. Tots els 

grups de pràctiques tenen dos tutors que fan el seguiment de tots els grups. Els tutors 

fan el seguiment del procés de creació, assisteixen a assajos per supervisar el 

desenvolupament creatiu, i valoren la presentació final.  

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Alex-Manas-CV-Web-2013-14.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Alex-Manas-CV-Web-2013-14.pdf
https://drive.google.com/open?id=1oSgXXudtjHBK1ci8o1n9L3x5YI2tflsu
https://drive.google.com/open?id=1oSgXXudtjHBK1ci8o1n9L3x5YI2tflsu
http://www.eolia.cat/pdf/Jaume,%20Ant%C3%B2nia%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Jaume,%20Ant%C3%B2nia%20CV.pdf
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Sistema i criteris d’avaluació: A nivell avaluatiu els tutors valoren tot de conceptes al 

llarg dels assajos: la dramatúrgia, la direcció, el procés d’assaig (disciplina, compromís, 

concentració), la resistència del director a la frustració, el seu lideratge, la capacitat 

d’equip...  Per a la nota final es valoren tres conceptes a parts iguals: la qualitat de la 

proposta artística, l’evolució en el procés d’assaig, i el resultat en el públic. El càlcul 

d’aquests tres ítems es resol en una nota final. En aquesta assignatura els tutors també 

tenen l’obligació de fer un comentari a l’alumne en el moment de l’avaluació, que 

queda registrat al butlletí de notes de l’alumne. En el quadre avaluatiu que hem 

presentat en el subestàndard anterior es poden veure mostres de comentaris dels 

tutors a l’alumne. 

Tutors: Cada assignatura de Pràctiques d’Escenificació està tutelada per dos tutors, que 

són professionals de les arts escèniques i tenen eines per poder orientar els directors (i 

també els actors) en tot el procés de creació i d’assajos. En l’assignatura Pràctiques 

d’Escenificació 2, els tutors sempre són el Cap del departament d’Interpretació i el Cap 

del departament de Direcció escènica i dramatúrgia. Com que és una assignatura de 

primer curs, des de l’escola sempre es vetlla perquè siguin els caps d’especialitat els 

que tutelin els alumnes, per així poder valorar el seu potencial artístic en els anys que li 

queden de formació i així poder fer una orientació i suport més adequats. Per tant, els 

tutors són el Josep Galindo (director i cap de l’especialitat Interpretació) i Pablo Ley 

(Cap de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia). Adjuntem a sota de nou els seus 

CV (que ja els hem presentat en assignatures anteriors). 

Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura, una mostra del quadre 

avaluatiu i el CV dels dos tutors: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_17 Fitxa de l’assignatura PE2 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr

%C3%A0ct-Esceni2.pdf  

E3.6.2_18 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura PE2, 

on es veuen exemples de comentaris dels 

tutors   

https://drive.google.com/open?id=1sv2B

_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2 

E3.6.2_19 Currículum del tutor de l’assignatura: Josep 

Galindo  

http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Jos

ep%20CV.pdf 

E3.6.2_20 Currículum del tutor de l’assignatura: Pablo Ley http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%

20CV.pdf 

 

6) Il·luminació d’espais escènics 

Es tracta d’una assignatura obligatòria del segon semestre del tercer curs de 

l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia, que depèn del departament de Direcció 

escènica i Dramatúrgia. És de tipus tèorico-pràctic.  

 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
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L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne conegui els conceptes bàsics 

d’il·luminació d’espais escènics, per tal que es pugui entendre amb un tècnic 

d’il·luminació de qualsevol teatre. Hi ha una part teòrica on s’expliquen els conceptes 

bàsics, i una part pràctica amb la presentació per part de l’alumne d’un projecte 

d’il·luminació d’una peça teatral. 

 

Metodologia i activitats docents: L’assignatura s’organitza en diferents sessions 

teòriques on s’expliquen els conceptes bàsics i la terminologia específica de la 

il·luminació d’espais escènics. Algunes de les sessions es fan al teatre de l’escola per tal 

de poder observar i manipular el material específic, i mostrar exemples pràctics. Per a 

superar l’assignatura l’alumne ha de fer també un treball relacionat amb l’assignatura 

de tercer Pràctiques d’escenificació 6 (de mateixa estructura que la que hem analitzat 

prèviament). En aquest treball ha de presentar un concepte estètic i traduir-lo a la part 

tècnica (plànol d’implantació en sala, plànol d’enfocament, llistat de memòries), i el 

resultat d’aquesta proposta s’haurà de vehicular a la pràctica de l’alumne. A final de 

curs es fa una reflexió final on l’alumne valora si la proposta teòrica s’ajusta a la pràctica 

que ha presentat. 

Sistema i criteris d’avaluació: El professor del curs 2016-17 va considerar els següents 

percentatges d’avaluació: 35% treball d’il·luminació, 15% assistència, 15% participació a 

classe i 35% coneixements adquirits. Els percentatges difereixen lleugerament de la 

proposta de la fitxa, però des del centre sempre es deixa a criteri del professor si la 

proposta avaluativa és coherent. Els ítems avaluatius els registra el professor en el 

programa de gestió acadèmica i els fa servir en el moment de l’avaluació per 

determinar la nota final de l’alumne. Una de les opcions que també pot fer servir el 

professor és l’opció de comentaris, que són valoracions o reflexions que vol compartir 

amb l’alumne o el claustre, i que queden registrats a l’avaluació de l’assignatura. En el 

curs 2016-17, el professor va fer comentaris d’alguns alumnes per al claustre. 

Presentem de nou l’evidència del quadre avaluatiu extret del programa de gestió 

acadèmica. 

Professorat: El professor que va impartir l’assignatura és la Conchita Pons, docent 

pertanyent al departament de Direcció escènica i dramatúrgia. Té formació en Belles 

Arts i un Màster en Il·luminació arquitectònica. 

Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura, una mostra del quadre 

avaluatiu i el CV del professor: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_21 Fitxa de l’assignatura IEE 

 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf  

E3.6.2_22 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on 

es veuen els ítems avaluatius i comentaris del 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1MzA

W6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0


 

Autoinforme per a l’acreditació dels estudis superiors d’Eòlia ESAD 118 

 

E3.6.2_23 Currículum de la professora de l’assignatura: 

Conchita Pons 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/CV-Conchita-

Pons.pdf 

 

7) Treball fi de carrera_Direcció escènica i Dramatúrgia 

El Treball Final de Carrera de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia suposa la 

culminació dels estudis superiors per part dels alumnes d’aquesta especialitat. 

En el cas de l’especialitat Direcció i dramatúrgia, i segons marca la fitxa de matèria, el 

treball que ha de realitzar l’estudiant és absolutament autònom pel que fa a la 

justificació de les competències que haurà de demostrar el director/autor/dramaturg 

durant la realització del mateix. Haurà de portar a terme el plantejament i creació 

integral d’una proposta de creació escènica original (o adaptació) des de la idea base 

fins a l’estrena final d’una durada mínima de 45 minuts i una màxima indefinida en 

funció dels seu plantejament creatiu. 

 

Metodologia: L’estudiant ha de presentar un projecte preliminar per escrit (esborrany 

del projecte a realitzar) per la seva aprovació. El cap de l'especialitat i la direcció del 

centre, una vegada aprovat el projecte inicial, procediran a l'assignació d'un tutor 

(tenint en compte les propostes fetes per l'estudiant). El tutor i l'estudiant establiran un 

calendari de reunions de caràcter consultiu per a la realització del projecte (mínim de 

tres reunions). El tutor ha d'ajudar a l'estudiant en el desenvolupament del projecte 

amb recomanacions de fonts, documentació, metodologia i procediments per la 

presentació final i també ha de servir de guia i orientar a l'estudiant en l'elaboració de 

la memòria. El projecte culmina amb la presentació final de la proposta escènica en 

públic, i l’entrega de la memòria. Des de l’àrea d’orientació professional, i sempre que 

l’agenda ho permeti, podrà complementar l’assignatura amb activitats d’aprenentatge 

com ara una masterclass de producció de com constituir-se com a companyia i /o 

d’altres activitats d’interès pels estudiants. 

 

El calendari de realització del TFC, al ser un treball individual i autònom, s'establirà en 

funció de les necessitats artístiques i creatives de l'estudiant, sense limitació de temps 

pel seu desplegament i tenint present que l'activitat acadèmica habitual permet un 

màxim de TFC’s durant el curs. Es programen per ordre de matriculació 2-3 projectes al 

juny/juliol i la resta al setembre/octubre. Es convoca una primera entrevista personal 

amb els responsables de coordinació del centre per pactar dates de presentació al 

teatre o bé a un espai alternatiu. Una vegada decidides les dates, es programa una 

reunió de Directors amb Producció i Cap Tècnic per iniciar el projecte i programar la 

seva execució. L'estudiant ha d'autogestionar-se i reservar els possibles espais d'assaig 

previs a les representacions, en cas que necessiti disposar dels espais de creació del 

centre. L’escola contribueix a les despeses de producció dels projectes individuals amb 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/CV-Conchita-Pons.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/CV-Conchita-Pons.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/CV-Conchita-Pons.pdf
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una dotació econòmica de 500€ per a cada TFC, revisable segons les circumstancies i 

necessitats, i també col·laborarà amb els propis recursos d'escenografia, vestuari, 

atrezzo i material tècnic del teatre. Els estudiants hauran de autogestionar els espais, 

pressupost i recursos de la producció, com a part del seu aprenentatge. 

 

Avaluació: El tribunal d’avaluació estarà format per els Caps de departament de 

Direcció escènica i Dramatúrgia i d’Interpretació, un membre de l’equip de direcció i el 

Cap d’estudis.  

Cadascun d’ells valora el procés i el resultat de la proposta en funció de diferents 

paràmetres, que són la llista de competències indicades en la fitxa de matèria, tot 

omplint un formulari d’avaluació. En funció de totes les notes incloses en aquest 

formulari, surten les notes finals dels 4 ítems avaluatius dels 4 membres del tribunal.  Es 

fa una mitjana i d’aquí surten les notes finals del ítems avaluatius, que donaran la nota 

final del treball de fi de carrera. 

El tutor també elabora un informe final sobre tot el procés d’acompanyament fet a 

l’alumne i una valoració final de la proposta presentada. 

L’avaluació final del TFC es fa segons els següents percentatges: 

- 25% Valoració del text o dramatúrgia  

- 25% Valoració de la posada en escena  

- 25% Presentació en públic de la proposta  

- 25% Memòria final 

 

Com a evidències del sistema d’avaluació presentem les fitxes d’avaluació final i 

individuals dels membres del tribunal, i l’informe final del tutor,  per dos dels TFC_DD 

que hem ensenyat en el subestàndard anterior com a mostres d’execució.  

 

Pel fet de ser una assignatura tan especial, el TFC té, a part de la fitxa de matèria, una 

GUIA DEL TFC on es detallen tots els aspectes d’organització, calendari, avaluació i 

continguts de la memòria, tant per una especialitat com per l’altra. Aquesta guia és 

pública al web del centre, a l’apartat “Treball final de carrera”, i també la presentem 

com a evidència. 

 

Tutors: L’assignació dels tutors del TFC es realitza segons els criteris explicats en el 

subestàndard 3.4.1. En el cas del TFC que presentem com a superat amb excel·lència, el 

tutor va ser Carles Mallol, llicenciat en Direcció escènica i dramatúrgia per l’Institut del 

Teatre i amb una gran experiència com a dramaturg i director teatral. 

En el cas del TFC que presentem com a superat amb nota baixa, la tutora va ser 

Esperança Ferrer, especialista en Teoria, Història i Estètica de les Arts de l’espectacle. És 

autora de diferents assajos sobre teatre i ha creat i produït espectacle teatrals per a 

diferents empreses. 
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Com a evidències, presentem de nou la fitxa de l’assignatura, mostres del sistema 

d’avaluació de TFC’s presentats el curs 2016-17, la Guia del TFC pública al web i els CV 

de dos tutors de TFC: 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_24 Fitxa de la matèria TFC_DD http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_f

i_carrera.pdf  

E3.6.2_25 Mostra fitxes d’avaluació d’un TFC_DD + 

informe del tutor (superat amb excel·lència) 

https://drive.google.com/open?id=10eiv

CGziirh0XwN0TXWygyp8oOOouney 

E3.6.2_26 Mostra fitxes d’avaluació d’un TFC_DD + 

informe del tutor (superat nota baixa) 

https://drive.google.com/open?id=12Mq

3kzUyHE6nmcSRGM5133aidZPSYtek 

E3.6.2_27 Guia del TFC http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-

5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf 

E3.6.2_28 Currículum del tutor d’un TFC_DD: Carles 

Mallol 

http://www.eolia.cat/pdf/Mallol,%20Carle

s%20CV.pdf 

E3.6.2_29 Currículum del tutor d’un TFC_DD: Esperança 

Ferrer 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/CV-

Esperan%C3%A7a-Ferrer.pdf 

 

Satisfacció dels estudiants 

Per acabar amb aquest estàndard farem una valoració dels resultats de l’enquesta de 

satisfacció que van respondre els alumnes sobre les 7 assignatures seleccionades. 

 

Cal dir que fins el curs 2016-17, l’estructura de les enquestes de satisfacció sobre les 

assignatures del pla formatiu que es passen a l’alumnat eren molt simples, on només es 

valorava la satisfacció global en relació a l’assignatura. 

Per tant sols podem presentar un quadre amb el percentatge de respostes i el grau de 

satisfacció, calculat de 1 (gens satisfet) a 5 (molt satisfet). 

Gràcies a la guia per a la confecció d’aquest autoinforme, hem pogut concretar uns 

conceptes a valorar sobre les assignatures (mètodes docents, sistema d’avaluació, 

professorat i satisfacció global). Aquests conceptes ja s’han introduït a les noves 

enquestes que passem per assignatura al llarg d’aquest curs 2017-18, i ja podem 

extreure dades més interessants. També en aquesta enquesta es valoren 

independentment els professors que han participat com a docents en cada una de les 

assignatures. Podeu veure mostra de la nova enquesta en l’evidència E3.6.2.30 

 

A continuació presentem el quadre resum sobre la satisfacció de l’alumnat en relació a 

les assignatures seleccionades: 

Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent de les assignatures seleccionades 

Curs 2016-17 Total matrícula 

(sense comptar 

reconeguts) 

Percentatge 

respostes 

Satisfacció global 

Història i teoria de la literatura 

dramàtica 1 
48 52,1% 4.24 

http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carrera.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carrera.pdf
https://drive.google.com/open?id=10eivCGziirh0XwN0TXWygyp8oOOouney
https://drive.google.com/open?id=10eivCGziirh0XwN0TXWygyp8oOOouney
https://drive.google.com/open?id=12Mq3kzUyHE6nmcSRGM5133aidZPSYtek
https://drive.google.com/open?id=12Mq3kzUyHE6nmcSRGM5133aidZPSYtek
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Mallol,%20Carles%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Mallol,%20Carles%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/CV-Esperan%C3%A7a-Ferrer.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/CV-Esperan%C3%A7a-Ferrer.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/CV-Esperan%C3%A7a-Ferrer.pdf
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Teoria de l’espectacle i la 

comunicació 1 
21 47,6% 4.00 

Expressió oral 1 

 
37 54.1% 3.40 

Sistemes d’interpretació 6 

 
24 50.0% 4.42 

Pràctiques  

d’escenificació 2 
9 66.7% 3.67 

Il·luminació  

d’espais escènics 
11 36.4% 4.75 

Treball fi de carrera_ 

Direcció esc. i dramatúrgia 
6 Sense dades Sense dades 

*La satisfacció global està calculada en una escala entre 1 (gens satisfet) i 5 (molt satisfet) 

Aquestes dades s’han calculat a través d’un document on es recullen els resultats, 

l’evidència E3.6.2.31 

En general la valoració de l’alumnat per part de les assignatures és força positiu. En 

grans trets, l’alumnat està força satisfet amb les assignatures (valor 4). És cert que 

aquesta valoració no es pot concretar en metodologia, sistema d’avaluació i 

professorat, però entenem que l’alumne ha valorat pensant en la globalitat. 

No tenim dades sobre la satisfacció de l’assignatura TFC ja que no es va passar 

enquesta d’aquesta assignatura en concret, pel fet de tenir uns terminis d’avaluació 

diferents que la resta de les assignatures. Ho hem anotat com a proposta de millora de 

cara a aquest curs 2017-18 i ja podrem obtenir dades a partir d’ara. 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_30 Mostra de la nova enquesta de satisfacció dels 

estudiants per assignatures 2017-18 

 

https://drive.google.com/open?id=1T7hz

3EGd8BDgrWqOqGNLzk8FnyuA_8Rf  

E3.6.2_31 Document resum dels resultats de les 

enquestes de satisfacció de les assignatures 

seleccionades 2016-17 

https://drive.google.com/open?id=1k01R

lBCCOAXhWj5yyZR7mTqaXTFzp8Mq 

 

3.6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

Per a l’avaluació d’aquest estàndard s’analitzen diferents indicadors acadèmics en 

relació al rendiment i abandonament dels estudiants, tant a nivell global de la titulació 

com, especialment, l’alumnat de primer curs. 

Els indicadors es calculen a través d’informació que proporciona el programa de gestió 

acadèmica (Clickedu) i unes taules Excel que completa cada curs el Cap de Secretaria 

acadèmica. 

https://drive.google.com/open?id=1T7hz3EGd8BDgrWqOqGNLzk8FnyuA_8Rf
https://drive.google.com/open?id=1T7hz3EGd8BDgrWqOqGNLzk8FnyuA_8Rf
https://drive.google.com/open?id=1k01RlBCCOAXhWj5yyZR7mTqaXTFzp8Mq
https://drive.google.com/open?id=1k01RlBCCOAXhWj5yyZR7mTqaXTFzp8Mq
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Els indicadors que presentem pel global de la titulació són la taxa de rendiment, 

graduació i abandonament. Per l’alumnat de primer curs, presentem taxes de 

rendiment, presentats, èxit i abandonament. 

A continuació presentem els indicadors pel global de la titulació corresponents als 

últims quatre cursos acadèmics: 

Indicadors acadèmics globals de la titulació (sèrie temporal) 

Global titulació Curs  

2013-14 

Curs  

2014-15 

Curs  

2015-16 

Curs  

2016-17 

Taxa de rendiment 94,45% 93,26% 93,89% 88,99% 

Taxa de graduació No escau* No escau* 70,97% 55,55% 

Taxa d’abandonament No escau* No escau* 12,90% 27,03% 

No escau*: Fins al curs 2015-16 el centre no ha disposat d'un cicle complet d'alumnat de 1r a 4t curs, ja 

que el primer any acadèmic que es van començar a impartir els estudis superiors va ser el 2012-13. Per això 

no es pot calcular ni la taxa de graduació ni la d'abandonament global de la titulació. Si que s'ha calculat la 

de rendiment global de la titulació considerant els cursos que estaven actualment en impartició. 

Valorant els indicadors, podem veure que la taxa de rendiment del conjunt de la 

titulació es manté en uns valors elevats, que superen cada any el 85%. Amb això 

garantim que els estudiants assoleixen les competències i que la metodologia i el 

sistema d’avaluació són eficaços. 

En la taxa de rendiment s’aprecia una tendència a la baixa però s’explica per l’augment 

d’estudiants que any rere any ha tingut la nostra titulació. 

Eòlia va començar a implantar els estudis superiors el curs 2012-13, de manera que el 

curs 2013-14 sols tenia dos cursos implantats, al curs 2014-15 tres cursos i no va ser 

fins el curs 2015-16 que va desplegar per complet el seu pla d’estudis. 

Cal entendre doncs que en augmentar el nombre d’estudiants any rere any, és més 

probable que  la taxa de rendiment es vegi afectada per la major diversitat d’estudiants 

que aglutina el centre. 

En el cas de la taxa de graduació, que s’ha començat a calcular a partir del curs 2015-16 

(primer any amb titulats), també ha sofert una davallada en l’últim any. Alguns dels 

alumnes de la promoció tenien assignatures suspeses o han dividit el quart curs en dos 

anys. 

En el cas de la taxa d’abandonament, els dos primers cursos de la sèrie temporal no 

s’ha pogut calcular ja que per considerar que un alumne abandona, no s’ha de 

matricular durant dos anys, i la nostra primera promoció d’estudiants va ser en el curs 

acadèmic 2012-13. 

Com a centre Eòlia encara està en un punt molt verge pel que fa a la implantació dels 

estudis, de manera que considerem que ens falten encara uns anys més per poder tenir 

una visió de la tendència d’aquests indicadors i adoptar propostes de millora per poder 

corregir les desviacions. 
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Els processos 3.3, 3.4 i 3.5 del nostre SGIQ vetllaran perquè any rere any s’adoptin les 

accions de millora pertinents per no fer augmentar els abandonaments i que la taxa de 

rendiment es mantingui alta. 

 

A continuació presentem els indicadors del primer curs de la titulació corresponents als 

últims quatre cursos acadèmics: 

Indicadors acadèmics globals del primer curs (sèrie temporal) 

Primer curs Curs  

2013-14 

Curs  

2014-15 

Curs  

2015-16 

Curs  

2016-17 

Taxa de rendiment 91,60% 91,04% 89,50% 85,16% 

Taxa de presentats 92,76% 91,27% 89,72% 88,69% 

Taxa d’èxit 98,30% 99,81% 99,26% 93,18% 

Taxa d’abandonament No escau** 9,68% 16,67% 12,50% 

No escau**: Com que els estudis superiors es van iniciar el curs 2012-13, a l'any 2013-14 encara no es 

podia valorar si un alumne de 1r curs havia abandonat, ja que han de passar 2 anys sense matricular-se. 

Analitzant els indicadors de l’alumnat de primer curs, veiem que les taxes de rendiment 

es mantenen sempre en uns nivells alts, superiors al 85%. Ho considerem molt positiu 

ja que el primer curs és on l’estudiant demostra la seva implicació en la titulació i la 

seva voluntat de seguir aprenent. 

Si ens fixem en les taxes de presentats i d’èxit, on s’eliminen del càlcul aquelles 

matèries on l’alumnat no s’ha presentat, veiem que els indicadors encara són més 

elevats. Això demostra que els alumnes que realment estan interessats en els estudis 

tenen un bon rendiment a classe.  

Els estudiants no presentats en la majoria d’assignatures són perfils d’estudiants que 

perden la motivació pels estudis i, tot i que amb el nostre Pla d’acció tutorial (PAT) se’n 

faci un seguiment acurat, en molts casos no aconseguim que es tornin a motivar.  

En el cas de l’abandonament a primer curs els percentatges són baixos, de manera que 

la majoria de l’alumnat segueix motivat en seguir en els estudis al centre a segon curs. 

El fet de tenir unes taxes de rendiment altes i un baix abandonament a primer curs 

justifica que les proves específiques d’accés del centre són òptimes de cara a la selecció 

de l’alumnat de primer curs. 

Tal i com ja hem comentat en el subestàndard 3.1.3, el centre espera que any rere any 

el nombre de sol·licituds d’accés s’incrementi any rere any i es puguin seleccionar 

perfils d’estudiants encara amb un major potencial artístic, que farà que la taxa 

d’abandonament encara sigui menor, i especialment la del conjunt de la titulació. 
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Tal i com es demana també en el subestàndard corresponent, adjuntem un quadre amb 

totes les qualificacions del conjunt de les assignatures del títol pel darrer curs acadèmic 

2016-17: 

 

Qualificacions del conjunt de les assignatures del títol (darrer curs acadèmic) 

RESULTATS 

 

Curs 2016-17 
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Observacions 

PRIMER CURS ESP. INTERPRETACIÓ         

Cant individual 1 36 0 1 19 13 1 2  

Expressió oral i dicció 1 37 0 0 15 17 3 2  

Expressió oral i dicció 2 37 0 1 12 10 11 3  

Història de les arts de l'espectacle 1 39 0 2 25 4 3 5  

Història i teoria de la literatura dramàtica 1  38 0 1 7 25 1 4  

Història i teoria de la literatura dramàtica 2 38 0 2 11 18 0 7  

Laboratori de cant 1 36 0 4 22 7 0 3  

Llenguatge musical 1 36 0 6 19 8 0 3  

Pràctiques d'interpretació 1 36 0 0 23 12 1 0  

Pràctiques d'interpretació 2 36 0 1 20 7 4 4  

Sistemes d'interpretació 1 36 0 0 14 20 2 0  

Sistemes d'interpretació 2 36 0 1 16 9 5 5  

Tècnica vocal 1 36 0 0 17 13 2 4  

Tècniques del coneixement corporal 37 0 0 3 30 1 3  

PRIMER CURS ESP. DIRECCIÓ ESCÈNICA I 

DRAMATÚRGIA 

        

Anàlisi comunicativa del fet escènic  11 0 1 5 1 1 1 2 reconeixements 

Escenificació i direcció escènica 1 17 0 1 11 3 1 0 1 reconeixement 

5 alumnes mobilitat 

Escenificació i direcció escènica 2 10 0 1 3 3 0 1 2 reconeixements 

Espai. Significació de l’espai 10 0 2 6 0 0 2  

Història de les arts de l'espectacle 1 13 0 1 3 2 0 6 1 reconeixement 

Història i teoria de la literatura dramàtica 1 11 0 1 2 4 1 2 1 reconeixement 

Història i teoria de la literatura dramàtica 2 10 0 2 1 2 0 4 1 reconeixement 

Llengua parlada versus llengua escrita  8 0 0 0 0 3 2 3 reconeixements 

Llenguatge musical 1 9 0 1 2 3 1 2  

Monòleg i diàleg 1 10 0 4 5 0 0 0 1 reconeixement 

Monòleg i diàleg 2 9 0 1 0 3 1 3 1 reconeixement 

Personatge i estructura de personatges 10 0 0 6 3 0 1  

Pràctiques d'escenificació 1 12 0 0 9 0 1 1 1 reconeixement 

Pràctiques d'escenificació 2 11 0 1 5 0 2 1 2 reconeixements 

Tema, estructura formal i recopilació de materials 6 0 1 1 2 0 2  

SEGON CURS ESP. INTERPRETACIÓ         

Cant individual 2 22 0 3 9 6 0 4  

Entrenament corporal 1 26 0 0 6 16 1 3  

Entrenament corporal 2 24 0 1 11 7 0 5  

Expressió oral i dicció 3 23 0 0 12 8 0 3  

Expressió oral i dicció 4 21 0 0 10 9 0 2  

Història de les arts de l'espectacle 2 21 0 3 12 1 1 4  

Història i teoria de la literatura dramàtica 3 22 0 2 2 13 1 4  

Història i teoria de la literatura dramàtica 4 21 0 2 10 5 0 4  

Interpretació de cançons 1 13 0 0 4 8 0 1  

L’actor davant la càmera 1 13 0 5 3 5 0 0 5 alumnes mobilitat 

L’actor davant la càmera 2 8 0 0 3 3 0 2  

Llenguatge musical 2 15 0 2 3 6 1 3  
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Pràctiques d'interpretació 3 24 0 0 14 8 1 1  

Pràctiques d'interpretació 4 21 0 9 10 1 0 1  

Sistemes d'interpretació 3 22 0 0 15 6 0 1  

Sistemes d'interpretació 4 20 0 0 13 6 0 1  

Tècnica vocal 2 14 0 0 3 9 0 2  

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 21 0 1 9 8 3 0  

Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 20 0 1 8 9 0 2  

SEGON CURS ESP. DIRECCIÓ ESCÈNICA I 

DRAMATÚRGIA 

        

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1 2 0 0 0 0 0 0 No oberta 

2 reconeixements 

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 2 2 0 0 0 0 0 0 No oberta 

2 reconeixements 

Desenvolupament d’una peça teatral 1 0 0 0 0 0 0 0 No oberta 

Desenvolupament d’una peça teatral 2 0 0 0 0 0 0 0 No oberta 

Direcció d’actors 1 5 0 0 4 0 0 0 1 reconeixement 

Direcció d’actors 2 5 0 2 2 0 0 0 1 reconeixement 

Història de les arts de l'espectacle 2 5 0 0 3 0 0 2  

Història i teoria de la literatura dramàtica 3 5 0 1 0 3 1 0  

Història i teoria de la literatura dramàtica 4 6 0 1 3 1 0 1  

Invenció de l’argument 7 0 3 2 2 0 0  

Pràctiques d'escenificació 3 4 0 0 2 0 1 0 1 reconeixement 

Pràctiques d'escenificació 4 3 0 0 2 0 0 0 1 reconeixement 

Temps. Distribució dels materials en un continu 

temporal 

5 0 1 3 0 0 1  

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 0 0 0 0 0 0 0 No oberta 

Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 0 0 0 0 0 0 0 No oberta 

TERCER CURS ESP. INTERPRETACIÓ         

Anàlisi dramatúrgica: Beckett 18 0 0 17 0 0 1  

Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare 16 0 0 7 6 0 3  

Cant individual 3 11 0 1 4 5 1 0  

Entrenament corporal 3 15 0 0 4 11 0 0  

Entrenament corporal 4 22 0 1 4 17 0 0 5 alumnes mobilitat 

Estètica 15 0 0 13 2 0 0  

Expressió oral i dicció 5 17 0 3 9 5 0 0  

Expressió oral i dicció 6 24 0 4 10 10 0 0 5 alumnes mobilitat 

Interpretació de cançons 2 12 0 1 1 7 2 1 1 alumne mobilitat 

L’actor davant la càmera 3 8 0 1 4 3 0 0  

L’actor davant la càmera 4 8 0 1 7 0 0 0  

Llenguatge musical 3 12 0 0 6 5 0 0 1 reconeixement 

Pràctica de càmera 1 9 0 0 8 0 0 1 3 alumnes mobilitat 

Pràctiques d'interpretació 5 16 0 0 15 1 0 0  

Pràctiques d'interpretació 6 24 0 3 17 1 1 0 5 alumnes mobilitat 

2 reconeixements 

Producció teatral 17 0 15 2 0 0 0  

Sistemes d'interpretació 5 17 0 0 9 8 0 0  

Sistemes d'interpretació 6 24 0 2 18 1 3 0 5 alumnes mobilitat 

Tècnica vocal 3 12 0 1 8 3 0 0  

Últimes tendències 18 0 0 9 9 0 0  

TERCER CURS ESP. DIRECCIÓ ESCÈNICA I 

DRAMATÚRGIA 

        

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3 9 0 6 0 0 0 0 3 reconeixements 

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4 9 0 2 4 0 0 0 3 reconeixements 

Anàlisi dramatúrgica: Beckett 6 0 6 0 0 0 0  

Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare 7 0 1 5 0 0 1  

Desenvolupament d’una peça teatral 3 11 0 2 7 2 0 0  

Desenvolupament d’una peça teatral 4 10 0 5 1 2 0 2  

Escenografia i vestuari 7 0 0 4 3 0 0  

Estètica 9 0 0 8 1 0 0  

Il·luminació d’espais escènics 11 0 0 4 5 1 1  

Posada en escena 1 5 0 1 3 1 0 0  
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Posada en escena 2 5 0 1 4 0 0 0  

Pràctiques d'escenificació 5 6 0 1 2 2 1 0  

Pràctiques d'escenificació 6 6 0 2 1 1 1 1  

Producció teatral 10 0 5 3 0 1 0 1 reconeixement 

Últimes tendències 6 0 2 3 1 0 0  

QUART CURS ESP. INTERPRETACIÓ         

Càsting i videobook 13 0 0 7 6 0 0  

Dramatúrgia aplicada 12 0 0 12 0 0 0  

Escenificació i direcció escènica 16 0 4 6 3 0 2 1 reconeixement 

Expressió oral i dicció 7 13 0 0 10 2 0 1  

Interpretació de cançons 3_Audició 6 0 3 3 0 0 0  

Maquillatge 13 0 0 12 1 0 0  

Pedagogia del teatre 12 0 0 6 5 0 0 1 reconeixement 

Pràctica de càmera 2 8 0 0 6 0 0 0 2 reconeixements 

Pràctica de creació lliure 13 0 3 9 0 0 0 1 reconeixement 

Sistemes d’interpretació 7_Audició 15 0 5 7 3 0 0  

Teatre físic 13 0 0 6 7 0 0  

Treball fi de carrera_Interpretació 12 0 0 5 7 0 0  

Vestuari 13 0 2 11 0 0 0  

QUART CURS ESP. DIRECCIÓ ESCÈNICA I 

DRAMATÚRGIA 

        

Disseny de so 4 0 1 2 1 0 0  

Dramatúrgia en l’assaig 1 6 0 2 2 0 0 1 1 reconeixement 

Dramatúrgia en l’assaig 2 7 0 4 1 1 0 0 1 reconeixement 

Introducció al guió de cinema i TV 5 0 2 1 0 0 1 1 reconeixement 

Pedagogia del teatre 7 0 1 4 0 0 0 2 reconeixements 

Pràctiques de producció 4 0 3 0 0 0 0 1 reconeixement 

Pràctiques externes en empresa o companyia 

d’arts escèniques 

3 0 1 1 0 0 0 1 reconeixement 

Psicologia aplicada a la gestió de grups 1 0 0 0 0 0 0 No oberta  

1 reconeixement 

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1 6 0 6 0 0 0 0  

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2 7 0 6 1 0 0 0  

Treball fi de carrera_Direcció escènica i 

dramatúrgia 

6 0 0 3 3 0 0  

 

En els primers cursos és on es registren més matèries amb alumnes no presentats. Tal i 

com ja hem comentat anteriorment, en la majoria dels casos són alumnes que 

abandonen els estudis abans de finalitzar el primer curs.  

En el cas de l’especialitat Interpretació, en general els abandonaments venen produïts 

ja que els alguns alumnes no volen assumir la càrrega teòrica que tenen algunes 

assignatures d’aquest primer any i decideixen abandonar fins i tot les assignatures 

pràctiques. 

En l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia, el motiu pel qual hi ha un major 

nombre de no presentats en les assignatures és perquè gran part de l’alumnat té un 

perfil professional actiu, i degut a la seva feina moltes vegades es veu obligat a deixar 

l’assignatura a meitat de curs. Es cap cas recau a un abandonament per desinterès 

sobre el professorat o els mètodes docents. 
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A continuació adjuntem una taula amb un resum del total de les assignatures 

matriculades i les suspeses per a cada curs, que ens permet treure un percentatge 

d’assignatures suspeses per curs i el percentatge global en tot el títol acadèmic:  

 

Curs 2016-17 

Núm. 

assignatures 

matriculades 

Num. 

assignatures 

suspeses 

% 

assignatures 

suspeses 

1r curs esp. Interpretació 514 34 6,61% 

1r curs esp. Direcció Esc. i Dram. 157 11 7,00% 

2n curs esp. Interpretació 371 5 1,35% 

2n curs esp. Direcció Esc. i Dram. 49 2 4,08% 

3r curs esp. Interpretació 315 7 2,22% 

3r curs esp. Direcció Esc. i Dram. 117 4 3,42% 

4t curs esp. Interpretació 159 0 0% 

4t curs esp. Direcció Esc. i Dram. 56 0 0% 

TOTAL 1738 63 3,62% 

 

Com podem veure, el percentatge global d’assignatures suspeses de tota la titulació és 

del 3,62%. El percentatge és força baix, i ens confirma que els alumnes aconsegueixen 

assolir les competències exigides en la titulació. Un dels motius per garantir el baix 

percentatge de suspesos a les assignatures és el fet de tenir grups reduïts de les 

assignatures pràctiques (ràtio 1/12), que permet fer un seguiment més acurat de 

l’alumnat. 

 

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a 

les característiques de la titulació. 

Degut a que els primers titulats d’Eòlia ESAD són de la promoció 2015-16, és difícil 

valorar-ne la inserció laboral a llarg termini perquè la seva titulació és relativament 

recent. 

L’enquesta d’inserció laboral que ha creat AQU pels titulats dels centres 

d’Ensenyaments Artístics Superiors no és encara aplicable al nostre centre, ja que un 

dels requisits per participar a l’enquesta és que l’alumnat porti 3 anys titulat, i aquesta 

situació encara no s’ha donat al nostre centre. 

Tot i així, per a valorar la inserció laboral dels titulats d’Eòlia ESAD tenim les dades 

obtingudes mitjançant l’aplicatiu sBid per a l’estudi “Inserció laboral de la formació 

professional a Catalunya” del Departament d’Ensenyament, que analitza la situació 

laboral i formativa de l’alumnat graduat en ensenyaments professionalitzadors (cicles 

formatius de FP, els PQPI, el batxillerat i els ensenyaments de règim especial).  

Els resultats extrets de l’aplicatiu es poden consultar a (E3.6.4_01). 
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Des de l’escola ens hem assegurat que tots els estudiants que van acabar els estudis el 

passat juny 2017 hagin respost l’estudi. Cal tenir en compte que són alumnes que han 

superat els 240 crèdits de la titulació, però no tots han entregat encara la competència 

en llengua estrangera i per tant no han fet oficialment la sol·licitud del títol al centre. 

En total es van graduar 20 alumnes en el conjunt global de la titulació, 14 d’ells de 

l’especialitat Interpretació i 6 d’ells de l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia. 

En l’estudi es pregunta en primer lloc si estan treballant, treballant o estudiant, 

estudiant o buscant feina. Aquests són els resultats: 

Curs 2016-17 Global titulació Especialitat 

Interpretació 

Espec. Direcció 

escènica i dram. 

Estic buscant feina 5% 7,14% 0% 

Continuo estudiant 0% 0% 0% 

Estudio i treballo 30% 42,85% 0% 

Estic treballant 65% 50% 100% 

 

Els titulats també són preguntats sobre si la seva feina actual està relacionada amb els 

estudis cursats al centre. Aquests són els resultats: 

Curs 2016-17 Global titulació Especialitat 

Interpretació 

Espec. Direcció 

escènica i dram. 

La feina actual està 

relacionada amb els estudis 

47,36% 46,15% 50% 

La feina actual NO està 

relacionada amb els estudis 

52,63% 53,84% 50% 

 

La valoració extreta de l’estudi és força positiu, ja que un 95% de l’alumnat titulat el 

curs passat (2016-17) està treballant o bé compagina la feina amb altres estudis. 

Només un 5% està buscant feina. 

Respecte a si la feina està relacionada amb els estudis realitzats, els resultats no són tan 

positius ja que la meitat dels titulats tenen feines actuals no relacionades amb els 

estudis. Des del centre cal seguir treballant per oferir més orientació professional als 

titulats i puguin trobar feines en el sector. Com ja hem explicat en l’estàndard 5.1 

d’aquest autoinforme, aquest any el centre ha implementat moltes millores en aquest 

àmbit. 

També cal destacar que l’enquesta és molt recent a la seva titulació (sols han passat 6 

mesos de la finalització dels seus estudis). En molts casos les oportunitats es presenten 

més endavant. Caldrà esperar els resultats de la propera enquesta que programarà 

l’AQU el 2019 on el nostre centre ja hi podrà participar. 
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Satisfacció dels titulats amb l’experiència educativa global (un cop finalitzada la titulació, 

sèrie temporal) 

 Curs 2015-16 Curs 2016-17 

 Valoració  

Mitjana* 

Percentatge 

respostes 

Valoració  

Mitjana* 

Percentatge 

respostes 

Contingut del pla d’estudis 

 
3.80 100% 3.72 90% 

Nivell d’adquisició de 

competències 
3.60 100% 4.06 90% 

Qualitat del professorat 

 
3.80 100% 3.94 90% 

Serveis d’orientació professional i 

acadèmica 
3.00 100% 2.39 90% 

Equipaments i instal·lacions 

 
2.90 100% 2.67 90% 

Voluntat de tornar a repetir el 

mateix títol 
2.80 100% 3.39 90% 

Voluntat de tornar a estudiar al 

mateix centre 
3.40 100% 3.11 90% 

*La valoració mitjana es correspon amb el grau de satisfacció, que sempre és un escala entre 1 (gens 

satisfet) i 5 (molt satisfet) 

El quadre s’ha generat a partir dels resultats de l’enquesta sobre inserció laboral i 

satisfacció dels titulats amb l’experiència educativa global que envia el centre als 

titulats després de 6 mesos d’haver-se graduat (entre gener i febrer). Fem sempre una 

enquesta pels titulats de l’especialitat Interpretació i una altra enquesta pels titulats de 

l’especialitat Direcció escènica i dramatúrgia, perquè com a centre ens interessa tenir 

els resultats per separat.  

De la mateixa manera que l’enquesta que fem per l’aplicatiu sBid, com que tenim pocs 

titulats cada any insistim perquè tots l’omplin per així tenir resultats fiables. 

Els titulats estan força satisfets amb el contingut del pla d’estudis, l’adquisició de les 

competències i el professorat, punts forts del centre. Cal seguir treballant en millorar la 

part d’orientació professional i els equipaments i instal·lacions, que són els aspectes 

que tenen una valoració mitjana.  

Tal i com ja hem justificat en els estàndard 5, el centre treballa per a millorar any rere 

any les seves instal·lacions i serveis d’orientació professional i les propostes de millora 

d’aquests processos del SGIQ estan detallades al pla de millores de l’apartat 4 d’aquest 

autoinforme. 

Totes les novetats i millores a nivell d’orientació professional no solament estan 

pensades pels alumnes que es graduaran en els propers cursos acadèmics sinó que 

també són accessibles als alumnes ja titulats en els darrers anys. 
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Competència d’idioma 

La competència d’idioma es reclama a l’alumne en el moment que fa la sol·licitud del 

títol, i es guarda tant en format virtual com una còpia compulsada en paper en el seu 

expedient (arxiu). 

Tot i així, alguns dels alumnes ja l’entreguen en el moment de la matriculació al centre, 

en el cas que ja disposin d’ella, i es guarda en el seu expedient. 

El cap de secretaria acadèmica, responsable del Procediment de Sol·licitud del títol, 

vetlla perquè no es tramiti el títol d’un alumne si la competència no està entregada. 

 

Arran dels diversos canvis que s’han produït pel que fa a la competència d’idioma al 

llarg dels últims anys, el Departament d’Ensenyament ens va suggerir que apliquéssim 

la normativa que havíem inclòs en la nostra Memòria de Verificació del títol. 

 

En aquest sentit vam incorporar una competència diferent en diferents promocions, ja 

que no podíem reclamar un nivell B2 a alumnes que ja se’ls havia comunicat que el 

nivell exigit era un B1. 

Per tant es va decidir, i així està reflectit en la MVT (apartat 1.6.2),  que la competència 

d’idioma exigida seria: 

- Nivell B1 pels alumnes matriculats en les promocions 2012-13 i 2013-14. 

- Nivell B2 pels alumnes matriculats a partir de les promocions 2014-15. 

 

Com a mostra d’evidències de competència d’idioma dels alumnes titulats el curs 2016-

17, adjuntem: 

- Mostra competència d’idioma anglès, nivell B2 (First Certificate) (E3.6.4_02). 

- Mostra competència d’idioma anglès, nivell B2 (CLUC) (E3.6.4_03). 

- Mostra competència d’idioma anglès, nivell B2 (BULATS) (E3.6.4_04). 

 

Evidències 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.4_01 Resultats enquesta inserció laboral 

titulats curs 2016-17 

https://drive.google.com/open?id=1iMr9wOdM

HhGWsTwuTGMx-fm8Pe9fkjlK 

 

E3.6.4_02 Mostra competència idioma anglès B2 

FCE 

https://drive.google.com/open?id=1gRggm7-

_7HjkDaGEYXF8oVjXf5-PMDSg 

E3.6.4_03 Mostra competència idioma anglès B2 

CLUC 

https://drive.google.com/open?id=1rUVv4q2Kb

QaFuBYW2kKaYi6i8rqwJKI- 

E3.6.4_04 Mostra competència idioma anglès B2 

BULATS 

https://drive.google.com/open?id=1W8RDwW_8

sq70R3UDC074s2L18t8FkFjk 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1iMr9wOdMHhGWsTwuTGMx-fm8Pe9fkjlK
https://drive.google.com/open?id=1iMr9wOdMHhGWsTwuTGMx-fm8Pe9fkjlK
https://drive.google.com/open?id=1gRggm7-_7HjkDaGEYXF8oVjXf5-PMDSg
https://drive.google.com/open?id=1gRggm7-_7HjkDaGEYXF8oVjXf5-PMDSg
https://drive.google.com/open?id=1rUVv4q2KbQaFuBYW2kKaYi6i8rqwJKI-
https://drive.google.com/open?id=1rUVv4q2KbQaFuBYW2kKaYi6i8rqwJKI-
https://drive.google.com/open?id=1W8RDwW_8sq70R3UDC074s2L18t8FkFjk
https://drive.google.com/open?id=1W8RDwW_8sq70R3UDC074s2L18t8FkFjk
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4. Valoració i proposta del pla de millora 

 

El pla de millora del centre el proposa el director en base a totes les propostes de 

millora que surten dels diferents processos que conté el nostre SGIQ.  

El SGIQ té processos que garanteixen la recollida d’informació (dades i indicadors), la 

valoració i les propostes de millora. Cada propietari de procés és responsable 

d’aquestes propostes de millora, i de presentar-les al director en el moment que es fa 

el retiment de comptes. El director és qui engloba totes les propostes en un pla de 

millora, on s’hi recullen les més importants i que definiran també la línia de qualitat que 

vol seguir el centre en els futurs anys. 

Aquest pla de millora es debat anualment en les reunions de la Comissió permanent de 

la qualitat, tal i com s’especifica en el procés 1.1_Política i objectius de la qualitat del 

nostre SGIQ, en la mesura en que tindrà una influència directa en el Pla Estratègic de la 

Qualitat. També és presenta al Consell d’administració del centre en la seva reunió 

anual. 

Prèviament al pla de millora aprovat pel director, fem primer el llistat de totes les 

accions de millora que han sorgit de la revisió dels processos, tot indicant-ne el títol, la 

descripció succinta i la temporalització. 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 1.1_POLÍTICA I OBJECTIUS DE LA QUALITAT 

PROPIETARI RESPONSABLE Director 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Reunions periòdiques de la CPQ Ja s’ha encetat el cicle de reunions de la Comissió 

permanent de la qualitat, amb la qual es pretén seguir 

compartint i valorant les propostes de millora generades 

pels processos del SGIQ (així com el Pla Estratègic de la 

Qualitat). Es faran dues reunions anuals. Després de la 

seva fundació al 2017 cal refermar el rol de la CPQ i la 

seva representativitat en el centre. En aquests moments 

es troba en un estadi incipient.  

L’objectiu és que a final del curs 2018-2019 haurà d’haver 

adquirit més protagonisme i ser un òrgan actiu que aspiri 

a influir en el futur del centre. 

Actualment en procés de 

implementació i 

desenvolupament.  

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 2.1_DISSENY DE NOUS PROGRAMES FORMATIUS 

PROPIETARI RESPONSABLE Director 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

No escau   
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NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 2.2_REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS 

PROPIETARI RESPONSABLE Director 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

No escau   

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 2.3_EXTINCIÓ DELS PROGRAMES FORMATIUS 

PROPIETARI RESPONSABLE Sotsdirector 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

No escau   

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.1_CAPTACIÓ DE NOU ALUMNAT 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap de relacions externes i admissions 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Creació de nous indicadors Creem nous indicadors per saber el benefici que aporta al 

centre la realització de la Jornada de Portes obertes i la 

participació al Saló de l’ensenyament. 

Curs acadèmic 2018-19. 

Càlcul anual. 

Ampliació de la divulgació del 

projecte a instituts d’altres 

comunitats autònomes 

Es pretén ampliar el cercle d’ofertes de visites a centres 

d’educació secundària. Es proposa arribar a País Basc, Illes 

Balears, País Valencià i Andorra, ja que tenim alumnes 

procedents d’aquestes localitzacions. 

A partir del curs acadèmica 

2018-19 

Millora de la Guia d’accés als 

estudis 

Seguir millorant el disseny i informació inclosa en la Guia 

d’accés als estudis, pública a la web i en format llibret. 

Curs acadèmic 2018-19 

Accions de suport per millorar la 

captació d’alumnat de 

l’especialitat Direcció escènica i 

dramatúrgia 

Es proposen tota una sèrie d’accions específiques per 

incentivar als interessats en escriptura dramàtica i direcció 

escènica a cursar els nostres estudis, i arribar a més 

públic. Accions proposades: publicitat específica, xerrades 

a biblioteques, obrir públic a Llatinoamèrica. 

 

A partir del curs acadèmica 

2018-19 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.2_ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D’ALUMNAT 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap de secretaria acadèmica 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Finalització del document pdf 

GUIA DE L’ALUMNAT 

Cal finalitzar el document resum amb tota la informació 

que necessita saber l’alumnat en relació als diferents 

processos: accés i admissió, matriculació, serveis, 

mobilitat... 

Fins ara la informació està publicada al web però volem 

agrupar-ho tot en un document resum en pdf 

descarregable per l’alumnat. 

 

Actualment en procés.  

Finalització octubre 2018 

Revisió anual 
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Fitxes de procediments de 

secretaria acadèmica 

Es pretén generar unes fitxes de procediment de totes les 

accions de secretaria incloses en el procés 3.2. L’objectiu 

és que siguin consultables per tot el PAS de manera que 

no sigui únicament el Cap de secretaria acadèmica el 

responsable de la seva execució. 

 

Juny 2019 

Revisió anual 

Millora del programa de gestió 

acadèmica 

Estem treballant junt amb els responsables del programa 

de gestió acadèmica per tal de millorar en l’obtenció de 

dades pel càlcul d’indicadors de l’accés i la matrícula. El 

programa no està 100% adaptat als estudis superiors 

però any rere any està aplicant millores per poder fer més 

fàcil la gestió i obtenció de dades. 

 

Actualment en procés. 

Es preveuen millores a juny 

2019. 

Creació enquesta de satisfacció 

sobre l’accés 

Es crearà una nova enquesta perquè l’alumnat de primer 

curs valori com va ser l’accés al centre i valorin 

l’organització de la prova. En alguns cursos anteriors se 

n’ha passat alguna però no se n’han extret resultats. 

Curs 2018-19 

Gravació de mostres 

videogràfiques d’exercicis de la 

prova d’accés 

Es proposa tenir documentació audiovisual de mostres de 

les proves d’accés, ja que fins ara solament tenim mostres 

de les parts escrites.  

Curs 2018-19 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.3_METODOLOGIA I SEGUIMENT DE L’ENSENYAMENT 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap d’estudis 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Creació de Fitxes de Gestió pel 

control d’assignatures. 

 

Document que resum les accions per la gestió d’ 

assignatures que per la seva complexitat tenen un format 

'diferent' i requereixen d'un  seguiment  específic en 

quant al calendari i l'avaluació. 

Actualment en procés.  

Revisió Semestral. 

Creació de Fitxes de 

Programació de cada 

assignatura 

 

Document que resum esquemàticament el desplegament 

dels continguts i activitats d’aprenentatge triades pel 

professorat pel desenvolupament de les classes, així com 

la temporalització i una valoració final per part de cada 

especialista. 

Actualment en procés. 

Revisió semestral o anual 

(depenent de l’assignatura) 

cada curs acadèmic.  

Redacció de Guies específiques 

d’orientació d’assignatures pels 

diferents grups d’interès. 

La informació d’aquestes guies específiques  formarà part 

de la Guia de l’Alumnat  al apartat Metodologia i 

Seguiment de l’Ensenyament. 

 

Inici  abril 2018, després de 

la revisió de les Fitxes de 

Gestió. 

Finalització abril 2019. 

Revisió de Fitxes del Pla Docent Actualització i modificació del redactat de les Fitxes 

d’assignatures per adequar-les a la realitat i necessitats 

pedagògiques. 

 

Revisió permanent. 

Modificació Anual. 

 

Informe anual de caps de 

Departament. 

 

Document de valoració general de cada departament 

demanat als seus responsables. Formarà part de l’Informe 

de Revisió de la metodologia i Seguiment de 

l’ensenyament redactat per la Cap d’Estudis. 

 

Reflexió anual, una vegada 

finalitzades les classes i 

tancada l'avaluació final. 

Actualització de la Normativa del 

professorat i caps d’estudis 

Millora en la comunicació i lliurament al PDI 

(contractació). Seguiment del correcte compliment 

(Secretaria acadèmica) 

 

Lliurament Anual. 

Revisió del procediment 

anual. 
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Enquestes de satisfacció de 

l’alumnat 

 

Nou format amb l’objectiu de obtenir informació més 

clara d’indicadors. Encara en proves. 

Semestral (2 vegades per 

curs acadèmic) 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.4_AVALUACIÓ DE L’ENSENYAMENT 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap d’estudis 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Generalitzar l’ús del programa 

de gestió per part de la 

comunitat docent 

 

Informem als caps de departament de la necessitat de 

implementar l’ús de la principal eina de gestió i demanem 

la col·laboració de tot el professorat.  

Valorar a final de curs el percentatge de professors que 

han ‘normalitzat’ l’ús per l’avaluació final. 

Revisió permanent 

Items avaluatius: creació i 

seguiment 

Fer tutorials per potenciar l’ús dels items avaluatius dintre 

del programa de gestió acadèmica. 

Comprovar la coherència d’aquests ítems amb les fitxes 

d’assignatures oficials. 

Valorar al final del curs el percentatge de professorat que 

fan servir i coneixen el funcionament dels ítems 

avaluatius. 

Revisió semestral 

Fitxes del Pla Docent: revisió 

específica dels Percentatges 

d’avaluació 

Comprovar amb el professorat ( i/o canviar en cas 

necessari )els percentatges dels sistemes d’avaluació 

descrits a les fitxes de les assignatures. 

Valorar la freqüència i quantitat de canvis necessaris al 

Informe de Seguiment de l’Avaluació 

Revisió permanent. 

Modificació Anual 

 

Fitxa de Gestió d’Avaluació 

general: Annex al Informe de 

Revisió d’Avaluació de 

l’Ensenyament 

Document que resum esquemàticament el desplegament 

dels procés, així com la temporalització i el detall 

d’actuacions. 

Guanyem concreció. 

 

Finalització Gener 2018 

Revisió Bianual 

Control Recuperacions Redacció de document resum amb les dates i sistemes de 

recuperació de les assignatures del S1 

Valorar a final de curs l’eficàcia comunicativa. 

Anual. Publicació al Febrer. 

Adequació de la Normativa del 

professorat i caps de 

departament, apartat Avaluació 

Revisió de l’apartat avaluació a la normativa dels docents 

i seguiment del correcte compliment. 

Valorar l’aplicació de la mateixa a final de curs. 

 

Fin de la actual revisió Gener 

2018 

Revisió Bianual 

Reformular Claustres Avaluació Redefinir el format del claustre per que sigui més àgil i 

efectiu. 

 

Prova Juny 2018 

Revisió Juliol 2018 

 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.5_ORIENTACIÓ I SUPORT DE L’ALUMNAT 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap d’estudis 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

PAT: Convocatòria i  Registre de 

les Tutories a través del 

programa de gestió acadèmica 

Activem la convocatòria de la tutoria a través de les eines 

de comunicació de la plataforma virtual. Resumirem el 

contingut de la tutoria pel seu registre a la fitxa 

acadèmica de l’alumne. 

Objectiu: crear evidències del PAT. 

Implementat Febrer 2018 

Revisió a final de curs. 
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PAT: Tutoria de PAS de CURS Afegim una reunió específica sobre la continuïtat dels 

estudis,- i les seves particularitats en cada cas-, al 

calendari oficial de tutories  obligatòries del curs 

acadèmic. 

Objectiu: millorar la comunicació als estudiants per 

facilitar la presa de  decisions de cara a la matrícula 

Primera prova el maig 2017.  

Valoració als qüestionaris de 

satisfacció de l’alumnat del 

curs 2017-2018. 

Redacció de Manuals del TUTOR  Cal crear guies específiques amb la descripció de les 

tasques del tutor diferenciant les figures de tutor de Curs, 

de departament, d’especialitat i de pràctiques.  

Objectiu: millorar la definició i el perfil de tutors així com 

l’assignació de responsabilitats i la valoració final 

d’aquestes. 

Pendent de Finalització Juny 

2018 

Revisió Desembre 2018. 

Registre d’Incidències i 

reclamacions 

Definir i clarificar el protocol. Revisar sistemes de recollida 

( investigar possibilitats de registre del Clickedu) 

recorregut ( a qui s’adrecen) i resolució o tancament ( 

com deixem constància de les accions realitzades al 

programa informàtic) 

Objectius: obtenir indicadors sobre incidències / 

reclamacions possibles d’avaluar i analitzar. Involucrar de 

forma més eficient al personal de recepció. 

Curs 2018-2019 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.6_MOBILITAT INTERNACIONAL 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap de mobilitat 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Signar nous convenis Erasmus+ Signarem nous convenis Erasmus+ amb una escola 

francòfona, una escola de interpretació musical, i una 

escola de direcció i dramatúrgia, i una escola ESAD a 

Espanya. 

Actualment en procés.  

Finalització juny 2019. 

Revisió Semestral. 

Actualitzar contingut web en 

anglès 

Millorar la imatge i el contingut de la pagina en anglès de 

la web oficial de Eòlia (eolia.cat) i traslladar el contingut 

de la web  antiga (www.eoliabarcelona.com). 

Actualment en procés.  

Finalització setembre 2018. 

Revisió Anual. 

Donar més visibilitat a les 

mobilitats anteriors (entrant i 

sortint)  

A la web en català i anglès posarem més fotos, vídeos, 

entrevistes amb alumnes que han estudiat fora, i els que 

han vingut a Eòlia. 

Actualment en procés.  

Revisió Semestral. 

Millorar comunicació 

oportunitats Erasmus+ per al 

professorat i staff 

Crear un protocol més clar i visible a la web amb els 

passos a seguir per demanar una mobilitat per formació o 

per ensenyar. 

Actualment en procés.  

Finalització setembre 2018. 

Revisió Semestral. 

Tancar línia en anglès pels 

alumnes de 2nESAD 

interpretació amb més antelació. 

Enviar el sondeig a finals de març per donar suficient 

temps als alumnes per fer la prova d’anglès, decidir si la 

volen fer o no, abans que la data límit al maig. 

Actualment en procés.  

Finalització març 2019. 

Revisió Anual. 

Oferir més oportunitats 

d’intercanvis curts (menys de un 

semestre) 

Buscar oportunitats d’intercanvis més curts (d’estiu) i en 

altres idiomes, com ara el francès, el castellà, i l’italià, a 

més a més de l’anglès. 

Actualment en procés.  

Finalització juny 2019. 

Revisió Anual. 

Crear una oferta de beques més 

extensa 

Més enllà de les beques Erasmus+, volem crear una llista 

extensa de beques que els nostres alumnes, professorat i 

staff poden utilitzar per les seves mobilitats. 

Actualment en procés.  

Finalització juny 2019. 

Revisió Anual. 
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Ampliar les oportunitats de 

mobilitats. 

Buscar intercanvis més enllà d’Europa i EUA: Austràlia, 

Sud Amèrica, Europa de l’Est, entre d’altres, no només per 

estudis però també per practiques. 

Actualment en procés.  

Finalització juny 2020. 

Revisió Anual. 

 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.7_PRÀCTIQUES EXTERNES 

PROPIETARI RESPONSABLE Coordinador de pràctiques externes 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Coordinació  de pràctiques Derivar la coordinació de les pràctiques a la figura 

independent del “Coordinador de pràctiques Externes”, 

que fins ara assolia el cap d’especialitat, per un millor 

funcionament i control d’aquestes. 

Curs 2018-2019 

Guia de P. Externes Aquest any, s’ha creat una guia específica renovada per 

les Pràctiques Externes, que s’entregarà als alumnes 

matriculats, al tutor del centre de Pràctiques i al tutor 

d’eòlia.  

Abril-Maig 2018 

Tutoritzacions Millora de la definició de tasques dels tutors i de la 

comunicació entre ells i el coordinador de les pràctiques 

Aplicació immediata (abril 

2018) 

Millores de Seguiment de 

l’alumnat 

1) Pla d’activitats: Millorar el control de les funcions 

dels alumnes en pràctiques. Creació d’una fitxa 

per facilitar el seguiment. (Abans el pacte era 

verbal i ara ja queda per escrit). 

2) Control d’assistència: Creació d’un full per 

alumne matriculat. Fer signar l’assistència al 

tutor del centre. 

Curs 2018-2019 

Avaluació Revisió dels ítems avaluatius i dels responsables dels 

mateixos. Concreció de la informació de calendari: 30 dies 

per presentar el “quadern de pràctiques” per ser avaluat. 

Curs 2018-2019 

Expedients de practiques 

Externes 

Millorem el format i sistema per guardar documentació i 

evidències dels alumnes en pràctiques 

Aplicació immediata (maig 

2018) 

Companyies /empreses 

col·laboradores 

Consolidació del conveni amb “La Seca + Espai Brossa” i 

ampliació de l’oferta ( Cia. Les Antonietes, Cia La Banda, 

Focus, LaPerla 29...) 

 

Revisió del redactat de la Fitxa 

de matèria del Pla d’estudis 

Resum dels Canvis: 

-Concretem el detall d’hores totals: a partir d’ara seran un 

mínim de 150h. 

- Clarificar el conceptes “quadern de pràctiques” i 

“expedient de pràctiques. 

- Clarificar el redactat dels  responsables de l’avaluació ( 

tutors) 

-Mencionar l’existència del document “Guia de 

Pràctiques”. 

Juliol 2018 

Creació Fitxa d’assignatura A partir de la “fitxa de matèria” oficial revisada al juliol 

2018, elaborar una “fitxa d’assignatura” per publicar al 

web. (Pla Docent) 

Curs 2018-2019 
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NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 3.8_ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I RECERCA 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap d’Orientació Professional i Recerca 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Millores relatives a la Borsa de 

treball (Gestió de la informació 

d’audicions/càstings per als 

titulats.) 

(Cap de Càsting i promoció) 

Actualització de dades: Revisió de les dades que tenim de 

més d’un any de antiguitat. 

 

Control de les convocatòries de càsting cobertes amb 

alumnes i ex-alumnes d’Eòlia. 

 

Set-oct 2018 

 

 

Tot l’any. 

Millores relatives a la 

convocatòria de professionals 

per la presentació de Treballs 

Finals (Audicions i Tallers finals 

de carrera) 

(Cap de Càsting i promoció) 

Creació d’un protocol de seguiment de la convocatòria 

per aconseguir augmentar el nombre de professionals del 

sector que asisteixen a les presentacions dels TFC, en el 

marc de les Mostres d’Intèrprets emergents i de Creadors 

emergents, així com les Audicions. 

Maig 2018 

Millores relatives a les Sessions 

informatives col·lectives 

(Associació d’Actors i directors 

Professionals de Catalunya.) 

(Cap de Càsting i promoció) 

Seguiment dels alumnes convocats / assistents a les 

sessions informatives de AADC 

 

Ampliació de les sessions col·lectives amb una Master 

Class de producció per la creació de Companyies Teatrals. 

Juny/juliol 2018 

 

 

Juny 2018 

Millores relatives a les tutories 

individualitzades d’orientació 

professional. 

(Director) 

Donar a conèixer aquesta eina d’orientació professional 

als alumnes graduats.  

 

 

2 cops l’any: Setembre i juliol  

Grups de recerca 

( Cap d’Orientació Professional i 

Recerca) 

Segona fase del grup de recerca sobre el Teatre i Trauma 

ja existent. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Barcelona (ICUB) a través d’una subvenció plurianual. 

Des de aquest any col·laborem amb la fàbrica de Creació 

Fabra i Coats. 

L’any 2019 continuarem col·laborant amb la fabra i Coats, 

ampliant-ho a associacions del barri de Sant Andreu.  

Tres fases: gener, maig-juny i 

novembre-desembre) 2018 

Grups de recerca 

( Cap d’Orientació Professional i 

Recerca) 

Un altre grup de recerca pilot que fa una investigació 

sobre la figura de Maria Aurèlia Campmany va començar 

a caminar a l’abril i desplegarà la seva acció durant tot el 

2018. Es preveu fer un documental i una obra de teatre 

de recreació històrica. El grup integra l’acció d’estudiants i 

professors, i es fa en associació amb Universitat Ramon 

Llull (Facultat Blanquerna). 

 

Any 2018 

Espais de creació. 

( Cap d’Orientació Professional i 

Recerca) 

Millores als espais de creació. S’ha aconseguit una 

subvenció per poder afegir a les convocatòries dels espais 

de creació d’una dotació econòmica en forma de beca 

per les companyies. En aquesta primera convocatòria 

d’aquestes característiques es donaran dues beques amb 

dotació econòmica.  

 

Convocatòria 

extraòrdinaria/beca: juliol a 

desembre 2018. 

Cessió d’espais per assajos 

( Cap d’Orientació Professional i 

Recerca) 

Creació de base de dades relatiu a les companyies que 

gaudeixen d’espais d’assaig gratuïts als Espais de Creació 

eòlia i+D. 

 

Actualització de la base de dades. 

 

Octubre 2018 

 

 

 

Tot l’any 
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NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 4.1_PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI) 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap d’estudis 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Actualització de la normativa S’ha fet una revisió del redactat  de la normativa del 

professorat per reflectir d’una forma més clara les seves 

responsabilitats i els detalles de funcionament de l’escola 

Superior. 

Realitzat. 

Pla d’acollida del professorat S’han definit millor les responsabilitats i accions del pla 

d’acollida.  

Control de documentació i informació relativa a qüestions 

acadèmiques, suport i acompanyament del PDI. 

Realitzat. 

Informe de Vacants del PDI Cal redactar-ho a partir de la informació extreta del nou 

“Informe Anual de departament” que fan els caps de 

departament. Fins ara les vacants es comunicaven 

verbalment i no quedava evidència per escrit.  

Responsabilitat de la C.A.A.(a través de la Cap d’estudis) 

Aplicable al curs 2018-2019 

Formació per professorat Fomentar la creació de mòduls especialitzats que puguin 

ser d’interès del professorat. Aquest any es crearà un 

mòdul que vincula teatre i neurologia, impartit per un 

doctor. 

Setembre-desembre 2018 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 4.2_PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

PROPIETARI RESPONSABLE Director 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Contractació de nou personal. Es preveu contractar a una persona de suport a les 

tasques de coordinació del Departament de Dramatúrgia 

i Direcció, per enfortir la gestió de tots els processos de 

seguiment i documentació d’aquesta àrea. 

Setembre 2018 

Contractació de nou personal Es preveu contractar a una persona de suport de 

manteniment per ajudar a mantenir l’ordre dels materials 

i les aules en els canvis de torn, així com fer seguiment de 

petits desperfectes on es puguin aplicar protocols 

d’actuació ràpida. (Jornada parcial). 

Tardor 2018 

Contractació de nou personal Es preveu contractar una persona de suport per dissenys, 

fotografia i realització de vídeos. 

Tardor 2018 

Formació del PAS Es vol fomentar l’accés i interès dels PAS pels cursos de 

formació bonificats (gratuïts) als quals té accés el centre. 

Ara mateix hi ha un paquet de 3050 euros en cursos 

bonificats que es pot utilitzar. 

Tardor 2018 

Activitats convivència Seria recomanable fer alguna activitat de convivència 

entre els membres del PAS. L’excés de feina del curs 

acadèmic 2018-2019 farà arribar a l’equip (especialment 

els que han format part de la redacció de l’Autoinforme) 

especialment esgotats. Caldrà trobar maneres de 

fomentar renovar energies pel dia a dia del projecte. 

Tardor 2018 a Primavera 

2019. 
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NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 5.1_RECURSOS MATERIALS I SERVEIS 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap de recursos materials i serveis 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Modernització biblioteca Escollir un programari (software) híbrid que pugui 

assumir la catalogació tant de llibres impresos com 

digitals i que pugui assumir diferents suports: llibres, 

revistes, partitures...que permeti connectar un lector de 

codi de barres que faci la funció tant de préstec com 

d’identificador d’ISBN i ISSN per tal de recuperar dades 

dels llibres en catàlegs col·lectius. 

Setembre-novembre 2018 

Pintura Revisió bianual de pintura de les aules més deteriorades 

per l’ús. 

Agost 2018 

Informàtica Instal·lació de nou Servidor Hp360 Gen10 

 

Juliol 2018 

Focus Compra de 8 nous focus PAR LED  per substituir els 

estàndards existents. 

 

Agost 2018 

Atrezzo Compra de 20 cubs de fusta de contraplacat per atrezzo. 

 

Juliol 2018 

Insonorització Insonorització final de Sala Teatre. 

 

Juliol 2018 

Millores equipament Acondicionament antivandàlic del material informàtic i de 

música en aules Orwell i Stravinsky. 

 

Per determinar 

Equipament recepció Nou mostrador de recepció 

 

Per determinar 

Terres aula Reparació parquet aula Dansa 

 

Juliol/agost 2018 

Insonorització (millora acústica) Insonorització baixant aula Xirgu 

 

Juliol 2018 

Equip so Instal·lació nou control acústic aula Dansa 

 

Juliol 2018 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 6.1_RECOLLIDA, ANÀLISI DE RESULTATS I RETIMENT DE COMPTES 

PROPIETARI RESPONSABLE Coordinador de la qualitat 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Millora de la coordinació dels 

Calendaris d’actuació dels 

processos 

Vetllar perquè els propietaris dels processos estableixin 

un període comú per a la recollida de resultats per tal que 

el Coordinador de la qualitat pugui generar fàcilment el 

Quadre general d’indicadors. 

Curs 2018-19 

 

NOMBRE I NOM DEL PROCÉS 7.1_PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

PROPIETARI RESPONSABLE Cap de comunicació 

 

Títol de la millora Descripció succinta Temporalització 

Imatge de la web Canviaríem imatge de la web amb unes plantilles més 

clares, ampliant la web i afegint més camps en la pàgina 

d’inici.  

Curs 2018-19 
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Crear cartellera en la pàgina web  Crear una programació dels actes acadèmics dels 

alumnes en la pàgina principal de la web de l’escola per 

donar més protagonisme als estudis superiors que servirà 

també per l’orientació professional de l’alumnat. 

Curs 2018-19 

Ampliació equip comunicació Contractació d’un nou membre en equip de comunicació 

per poder assumir nous dissenys en imatge corporativa, 

publicitat, papereria, web i xarxes socials. 

Curs 2018-19 

Idiomes pàgina web Aplicació de noves eines web per la traducció simultània 

en diferents idiomes: anglès i francès. La web està en 

català i castellà.  

Curs 2018-19 

Llibre d’estil Creació i aplicació del llibre d’estil en tota la imatge de 

l’escola. 

Curs 2018-19 

Canvi d’imatge en la papereria 

de l’escola 

Canvi d’imatge en la papereria de l’escola com: carpetes, 

flyers i newsletters. 

Curs 2018-19 

Servei d’atenció personalitzada Implementació de poder felicitar els aniversaris als 

alumnes i professors/es  com a gest de servei d’atenció 

personalitzada a través d’una plataforma de missatges 

sms 

Curs 2018-19 

 

Finalment, es detalla l’esborrany del PLA ESTRATÈGIC DE LA QUALITAT 2018-2019 

redactat per direcció, on s’engloben les principals línies d’actuació de l’escola del 

proper curs, i en projecció dels següents. Entenem que el Pla estratègic beu 

directament de la font de les propostes de millora dels processos i marca la línia amb 

noves idees, nous projectes, noves solucions i línies de treball a curt, mitjà i llarg 

termini: 

1. Política de Qualitat. 

La constitució de la CPQ (Comissió Permanent de la Qualitat) dins el Pla 

Estratègic de la Qualitat del centre ja és un fet. 

Ja s’ha encetat el cicle de reunions de la Comissió permanent de la qualitat, amb 

la qual es pretén seguir compartint i valorant les propostes de millora 

generades pels processos del SGIQ). Es faran dues reunions anuals.  

OBJECTIU:  cal refermar el rol de la CPQ i la seva representativitat en el centre. 

En aquests moments es troba en un estadi de consolidació.  

L’objectiu és que a final del curs 2018-2019 haurà d’haver adquirit més 

protagonisme i que al curs 2019-2020 pugui ser de manera consolidada un 

òrgan actiu que aspiri a influir decisivament en el futur del centre. 

 

Audit: Aquest curs estem en procés d’acreditació dels estudis, que es produeix 

cada sis anys, i que esperem passar positivament. És la revisió de qualitat que fa 

AQU i el Departament per garantir que els estudis tenen els estàndards de 
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qualitat adequada. Caldrà revisar el sistema d’actuació per aquest protocol i 

aprendre a millorar de l’experiència de cara a futures acreditacions. 

 

2. Internacionalització i mobilitat. 

Seguim a la recerca de col·laboradors a Itàlia (per ara sense fruit). Però s’ha 

avançat en la recerca de contactes en dos nous països de la EU: Dinamarca 

(Danish National School of Performing Arts de Copenhague) i Bèlgica 

(INSAS, de Brusel.les). A Dinamarca l’intercanvi es realitzaria en anglès; però a 

Bèlgica esperem signar conveni amb una escola francòfona (un dels objectius 

prioritaris de l’estratègia de internacionalització l’any anterior). A ambdós 

centres s’ha enviat ja a una representant per fer el contacte i les negociacions 

van avançant.  

També s’han fet contactes amb la Royal Central School of Speech and Drama 

de Londres (que podria ser un excel·lent emplaçament per estudiants de 

musical). 

Per altra banda, s’ha inclòs ja com objectiu al Pla Estratègic 2018-2019 aquest 

any buscar intercanvis a altres ciutats d’España. Un dels objectius a contactar 

és la RESAD (Madrid). 

A banda d’això l’intercanvi entre els centres de Londres (Rose Bruford College) 

i Chicago (UIC) segueixen fins 2020 (pendents de renovació). I el conveni amb 

ADK de Ludwigsburg a Alemanya està signat però inactiu després del primer 

any a manca d’estudiants que parlin alemany. 

 

3. Infraestructures i serveis 

Biblioteca: S’han dedicat recursos humans (PAS) a actualitzar el sistema d’ús de 

la biblioteca. S’espera tenir aquesta actualització feta en la seva primera fase a 

final de tardor del 2018. En la fase dos hi ha el projecte de fer una biblioteca 

virtual a l’abast de tots els estudiants, que anés molt més enllà de la bibliografia 

d’ús bàsic al centre. Aquest objectiu es planteja per al curs 2019-2020; on també 

hi ha la voluntat que aquest desplegament vagi acompanyat d’un projecte de 

difusió de les arts escèniques que treballarà per fomentar la interacció cultural. 

 

Personal (PAS): Es planteja ampliar l’equip en relació al manteniment ordinari 

(ordre i petites reparacions) amb capacitat de resposta immediata. 

 

Equipament aules teòriques: Cal renovar l’equipament de les aules teòriques 

per crear una estructura més ferma i més ben protegida. És essencial que els 

equipaments tècnics estiguin més ben protegits per evitar-ne un mal ús. 
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Equipaments: més focus a les aules, una vintena més de cubs més de color 

negre.  

 

Insonorització (millora acústica): S’insonoritzarà una paret del teatre i una 

paret aula Xirgu. (I s’analitzaran altres insonoritzacions prioritàries). 

 

4. Orientació professional i Recerca 

 

Àrea de càsting: Millora de l’àrea de càsting. Que sigui un espai proactiu i no 

tan sols receptor de propostes. Projecte d’agència activa. (Preparació 2018-

2019. Implementació 2019-2020). Caldran més recursos humans i personal. 

 

Espais de creació: Beca Odisseu. S’han aconseguit recursos. El 70% d’aquests 

recursos econòmics serviran per dotar la convocatòria d’espais de creació amb 

dues beques de 3.500 euros cadascuna. I el 30% restant per publicitat i difusió. 

La convocatòria sortirà al juliol del 2018 i les residències i funcions tindran lloc a 

la tardor del 2018. Seran ajuts íntegres al suport de companyies emergents, via 

concurs.  

 

Companyia Eòlia, nova producció: des de la productora del centre es produirà 

un altre espectacle (ja és el tercer), que aquest cop farà funcions al teatre 

Victòria de Barcelona al gener del 2018. Es realitzarà càsting entre alumnes 

titulats al juliol del 2018.  

 

Grups de recerca: es vol fomentar que proliferin els grups de recerca. El primer 

que hem creat sobre Teatre i Trauma s’ha trobat el recolzament econòmic de 

l’Ajuntament de Barcelona. I a més s’ha començat a interaccionar en el segon 

any del procés amb la fàbrica de creació Fabra i Coats (equipament públic).  

 

S’ha engegat un altre grup que investiga al voltant de la figura de Maria Aurèlia 

Campmany. Aquest grup fa un treball de investigació documental i recreació 

històrica; fent servir música, el mitjà audiovisual i el teatre.  

 

Recursos: Aquesta és una àrea on la recerca de recursos és intensa, i 

inesgotable. Es busquen recursos públics i suports privats a la creació. Enguany 

s’han aconseguit recursos de l’Ajuntament pels espais de creació i també pel 

Teatre (que ens permetran millorar les condicions econòmiques amb que 

actuaran les companyies externes, o que actuen i participen dins la programació 

professional com a produccions alienes).  
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Terminologia: Pensem que és important un renombrament del procés 

d’Orientació Professional, que passarà a anomenar-se procés d’Orientació 

Professional i recerca. Aquesta senzilla acció vol significar un enfortiment de la 

idea de recerca en les arts escèniques. Entenem que la recerca en arts 

escèniques ajuda a construir la idea que les arts escèniques són un element de 

cultura normalitzat i actiu, que te l’aspiració de generar coneixement per la 

societat. No té com objectiu només entretenir-la. 

 

Programació: La sala del centre ha passat a formar part de ADETCA (la xarxa de 

sales professionals de Catalunya). I aquest curs es programaran en la seva 

programació professional els dos tallers de final de carrera de interpretació del 

2018 durant el 2019.  

 

5. Seguiment i millora de programes formatius 

Pràctiques de càmera 2: La interacció amb Blanquerna el curs passat va ser 

molt positiva. I es vol ampliar a que les Pràctiques de càmera 2, i fer que 

s’articulin en el rodatge d’un curtmetratge de creació per part de dos estudiants 

de Blanquerna. Aquests estudiants en Pràctiques seran seleccionats en la 

coordinació dels dos centres. 

Projecte Audiovisual: En relació a la càmera, es vol plantejar que el treball 

final de quart des alumnes que han cursat la menció de càmera pugui ser 

també enguany un projecte audiovisual, de la mateixa manera que l’any 

anterior es va apostar a màxims per un musical de creació pels de quart de la 

menció de musical que, cal dir, ha estat un èxit. Aquesta idea es vol aplicar al 

curs 2018-2019 o 2019-2020, en cas que abans no hagi estat possible. 

Musical: Es faran canvis en la gestió interna de l’assignatura Interpretació de 

Cançons a tercer curs. 

Incorporació a l’equip de coordinació (PAS):  S’incorporarà una altra persona 

al seguiment de Dramatúrgia i Direcció. 

6. Pràctiques externes 

Convenis: El 2017 es va voler fer un acord amb el festival Grec. Però han sorgit 

tantes noves opcions durant aquest temps que ens hem obert a altres opcions i 

s’ha consolidat la opció de canalitzar la demanada de places a projectes molt 

interessants via productores com (Teatre Romea, La Seca Espai Brossa, La 

Perla29,...) que han estat molt positives. 
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7. Admissió i beques 

Beca EÒLIA: Es manté la beca Eòlia Treballs de Recerca als estudiants de primer 

curs, que aporta un descompte del 50% al cost total del curs de primer. (Oberta 

a Interpretació i a Dramatúrgia i Direcció. 

Beca SGAE: Es manté la beca SGAE als estudis de DD. Però l’escola augmenta 

en ràtio el nombre de beques a estudiants que cursen els estudis (hi haurà 6 

beques de 1.100 euros per estudiants de segon curs a quart curs). I tan sols una 

per estudiants de primer de nova matriculació. (En total 10.000 euros en 

beques). 

Recerca de recursos: S’està treballant en la recerca de Fundacions Privades i 

patrocinis privats per crear més beques d’estudi. (Les beques del Ministerio són 

molt petites). 

8. Informació del PAS: 

 

Contractacions a curt termini: Es preveuen dues contractacions a curt termini: 

Una de suport a la coordinació del departament de Dramatúrgia i Direcció. 

Parcial. 

Una de suport a manteniment d’acció immediata (ordre i petites reparacions). 

Parcial. 

 

Formació: Es vol estimular que el PAS faci més ús de les possibilitats que els 

ofereixen els cursos bonificats disponibles. 

 

Activitats cohesió: Seria tornar a fer activitats de cohesió dels PAS com a grup 

humà. La redefinició d’algunes tasques i l’excés de treball general d’aquest curs 

recomana que s’iniciïn accions de recolzament de la convivència per potenciar 

la comunicació. 
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5. Evidències 

 
ESTÀNDARD 3.1_QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU  

 

3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.1_01 Memòria de Verificació de la Titulació (MVT) d’Eòlia 

ESAD (versió aprovada març 2013). 

https://drive.google.com/open?id=1KsawpFfM

k1islohAQ2J-NUxE9RBhBxOt 

E3.1.1_02 Avaluació final de la Memòria de Verificació per part 

de l’AQU (maig 2013) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-

final-AQU_05-2013.pdf 

E3.1.1_03 Resolució per la qual s’autoritza l’obertura del centre http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/ 

Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf 

E3.1.1_04 Resolució ENS/1556/2014 per la qual s’aprova el pla 

d’estudis d’Eòlia ESAD 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/ Aprovaci%C3%B3-

Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf 

E3.1.1_05 Memòria de Verificació de la Titulació (MVT) d’Eòlia 

ESAD (actualització pública novembre 2017). 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-

ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-

2.pdf 

E3.1.1_06 Informe de seguiment IST any 2013 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf 

E3.1.1_07 Informe de seguiment IST any 2014 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf 

E3.1.1_08 Informe de seguiment IST any 2015 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf 

E3.1.1_09 Informe de seguiment IST any 2016 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf 

E3.1.1_10 Acta d’aprovació de la nova normativa de 

permanència del centre 

https://drive.google.com/open?id=1I5XGvras8

x79WZixGAkBEr3-fQye7aVg 

 

3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.2_01 Memòria de Verificació de la Titulació (MVT) d’Eòlia 

ESAD (actualització pública novembre 2017). 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-

ESAD_Mem%C3%B2ria-de-

Verificaci%C3%B3-2.pdf 

E3.1.2_02 Informació pública sobre el pla d’estudis i el pla 

docent de l’especialitat Interpretació 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/interpretacio/ 

E3.1.2_03 Informació pública sobre el pla d’estudis i el pla 

docent de l’especialitat Direcció escènica i 

Dramatúrgia 

http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/direccio-escenica-i-

dramaturgia/ 

 

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu 

nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Nume-

ració 

Nom de l’evidència Ubicació 

https://drive.google.com/open?id=1KsawpFfMk1islohAQ2J-NUxE9RBhBxOt
https://drive.google.com/open?id=1KsawpFfMk1islohAQ2J-NUxE9RBhBxOt
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-final-AQU_05-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-final-AQU_05-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Verifica_Informe-final-AQU_05-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/%20Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
https://drive.google.com/open?id=1I5XGvras8x79WZixGAkBEr3-fQye7aVg
https://drive.google.com/open?id=1I5XGvras8x79WZixGAkBEr3-fQye7aVg
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
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E3.1.3_01 Perfil d’ingrés dels estudiants i mecanismes 

d’informació previs a l’admissió. 

http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/ 

E3.1.3_02 Resolució ENS/520/2016, del 26 de febrer, per la qual 

es convoquen les proves d’accés als ensenyament 

artístics superiors adaptats a EEES corresponents al 

curs 2016-2017 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_intern

s/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docume

ntId=719167&language=ca_ES 

E3.1.3_03 Bases generals i específiques de les proves d’accés al 

curs 2016-17 especialitat Interpretació (Convocatòria 

Juny) 

https://drive.google.com/open?id=1ynT7G5vE

1xkQWEgZU6x4SUczd7GoHHjL 

E3.1.3_04 Bases generals i específiques de les proves d’accés al 

curs 2016-17 especialitat Direcció escènica i 

Dramatúrgia (Convocatòria Juny) 

https://drive.google.com/open?id=1mY9Opf

WQ5h7EJ_336bJzLJIJNPD5w7zb 

E3.1.3_05 Document resum de resultats estadístics de la prova 

d’accés per a la Direcció General d’Atenció a la Família 

i Comunitat Educativa 

https://drive.google.com/open?id=1jrNR-im-

At2W7s1nXS4KMmsX5wi3XAvm 

E3.1.3_06 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Interpretació amb millor puntuació. 

https://drive.google.com/open?id=1cAzY4b3d

Yg-R4TQ9qtG389lbUYVFjEOF 

E3.1.3_07 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Interpretació amb puntuació mitjana. 

https://drive.google.com/open?id=1yrU1vgtiy

zoU-7ckH6tVMla0EmcjXM6o 

E3.1.3_08 Exemple prova d’accés aspirant especialitat 

Interpretació suspesa. 

https://drive.google.com/open?id=1bEADPVx

0uBWj69g50Eo9KfBhbtXBvPpm 

E3.1.3_09 Exemple prova d’accés aspirant especialitat Direcció 

escènica i dramatúrgia amb puntuació alta. 

https://drive.google.com/open?id=1dfN7cqEJ

HHUF3n9xb1VeHN8-7Ni7pn_p 

E3.1.3_10 Exemple prova d’accés aspirant especialitat Direcció 

escènica i dramatúrgia amb puntuació mitjana. 

https://drive.google.com/open?id=1VrwtfpYzi

YAFDMSWwNRrXSX_rFhjemkc 

E3.1.3_11 Quadre d’indicadors procés 3.2_Accés, admissió i 

matriculació d’alumnat (històric) 

https://drive.google.com/open?id=1HMw7O_

Crm3Lx0PVQ_juN8Ri0uMgLUpXm 

E3.1.3_12 Informació sobre la prova per a aspirants sense el 

requisit acadèmic 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-

superiors/sense-requisit/ 

 

3.1.4_La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Nume-

ració 

Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.4_01 Protocol de coordinació i seguiment de les Aules 

Obertes (Fitxa de gestió) 

https://drive.google.com/open?id=11sARdxGg

cMQkcN8gG05b5LlbNGkIQ9z9 

E3.1.4_02 Protocol de coordinació de l’assignatura de Pràctiques 

d’Interpretació i Escenificació (Fitxa de gestió) 

https://drive.google.com/open?id=1Awz4R9M

u3S5-BpkziOvf6vVqZ0dHxwO3 

E3.1.4_03 Guia del TFC (Treball de fi de Carrera)  http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-

del-TFC-1.pdf 

E3.1.4_04 Guia de Pràctiques Externes http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-

de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf 

E3.1.4_05 Mostra IAD (Informe anual de Departament) 

Interpretació 2017-18 

https://drive.google.com/open?id=1t-

ctIWXF4M-W2MS5LFdE2a2MkFliPzHI 

E3.1.4_06 Mostra d'Unitat de Programació https://drive.google.com/open?id=1VrDTAyca

12RRl-DR3tfK4WrdK5FDFS6i 

E3.1.4_07 Exemple d'horaris de l'especialitat Interpretació (primer 

curs) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/1718_ESAD_primer.

pdf 

E3.1.4_08 Exemple d'horaris de l'especialitat Direcció escènica i 

dramatúrgia (global) 

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/ 

2015/02/1718_ESAD_dramaturgia-tot.pdf 

 

3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 

impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.1.5_01 Document per a l’organització i la gestió dels 

centres (EAS) 

https://drive.google.com/open?id=1P6xnMKH

ekXaX4Zv2JuOSU-CMFRyr2v3p 

http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719167&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719167&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=719167&language=ca_ES
https://drive.google.com/open?id=1ynT7G5vE1xkQWEgZU6x4SUczd7GoHHjL
https://drive.google.com/open?id=1ynT7G5vE1xkQWEgZU6x4SUczd7GoHHjL
https://drive.google.com/open?id=1mY9OpfWQ5h7EJ_336bJzLJIJNPD5w7zb
https://drive.google.com/open?id=1mY9OpfWQ5h7EJ_336bJzLJIJNPD5w7zb
https://drive.google.com/open?id=1jrNR-im-At2W7s1nXS4KMmsX5wi3XAvm
https://drive.google.com/open?id=1jrNR-im-At2W7s1nXS4KMmsX5wi3XAvm
https://drive.google.com/open?id=1cAzY4b3dYg-R4TQ9qtG389lbUYVFjEOF
https://drive.google.com/open?id=1cAzY4b3dYg-R4TQ9qtG389lbUYVFjEOF
https://drive.google.com/open?id=1yrU1vgtiyzoU-7ckH6tVMla0EmcjXM6o
https://drive.google.com/open?id=1yrU1vgtiyzoU-7ckH6tVMla0EmcjXM6o
https://drive.google.com/open?id=1bEADPVx0uBWj69g50Eo9KfBhbtXBvPpm
https://drive.google.com/open?id=1bEADPVx0uBWj69g50Eo9KfBhbtXBvPpm
https://drive.google.com/open?id=1dfN7cqEJHHUF3n9xb1VeHN8-7Ni7pn_p
https://drive.google.com/open?id=1dfN7cqEJHHUF3n9xb1VeHN8-7Ni7pn_p
https://drive.google.com/open?id=1VrwtfpYziYAFDMSWwNRrXSX_rFhjemkc
https://drive.google.com/open?id=1VrwtfpYziYAFDMSWwNRrXSX_rFhjemkc
https://drive.google.com/open?id=1HMw7O_Crm3Lx0PVQ_juN8Ri0uMgLUpXm
https://drive.google.com/open?id=1HMw7O_Crm3Lx0PVQ_juN8Ri0uMgLUpXm
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/sense-requisit/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/sense-requisit/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/sense-requisit/
https://drive.google.com/open?id=11sARdxGgcMQkcN8gG05b5LlbNGkIQ9z9
https://drive.google.com/open?id=11sARdxGgcMQkcN8gG05b5LlbNGkIQ9z9
https://drive.google.com/open?id=1Awz4R9Mu3S5-BpkziOvf6vVqZ0dHxwO3
https://drive.google.com/open?id=1Awz4R9Mu3S5-BpkziOvf6vVqZ0dHxwO3
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1t-ctIWXF4M-W2MS5LFdE2a2MkFliPzHI
https://drive.google.com/open?id=1t-ctIWXF4M-W2MS5LFdE2a2MkFliPzHI
https://drive.google.com/open?id=1VrDTAyca12RRl-DR3tfK4WrdK5FDFS6i
https://drive.google.com/open?id=1VrDTAyca12RRl-DR3tfK4WrdK5FDFS6i
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/1718_ESAD_primer.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/1718_ESAD_primer.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/1718_ESAD_primer.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/
https://drive.google.com/open?id=1P6xnMKHekXaX4Zv2JuOSU-CMFRyr2v3p
https://drive.google.com/open?id=1P6xnMKHekXaX4Zv2JuOSU-CMFRyr2v3p
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E3.1.5_02 Informació pública sobre reconeixement de 

crèdits (normativa i procediment de sol·licitud) 

http://www.eolia.cat/pdf/Reconeixement-

credits-validacio.pdf 

E3.1.5_03 Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per 

estudis oficials de l’EEES 

https://drive.google.com/open?id=1cDsYdd2e

i0344Cbj-DYAExrZ0mIpRjEW 

E3.1.5_04 Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per 

activitats de participació 

https://drive.google.com/open?id=140keYCI5

1GFdxK_3Qh6NS0enKrbZj2sQ 

E3.1.5_05 Fitxa de gestió de reconeixement de crèdits per 

validació 

https://drive.google.com/open?id=1OlpQIICe

VxmL8XzZbFs259-blfGESZuT 

E3.1.5_06 Taules de reconeixements de crèdits entre Eòlia i 

altres estudis oficials 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/Taula-de-

RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf 

E3.1.5_07 Acta d’aprovació de la nova normativa de 

permanència del centre 

https://drive.google.com/open?id=1smcD9cZ_

rp6Hw_2tXC-N4oJQfaC1us1s 

E3.1.5_08 Fitxa de gestió de sol·licitud del títol https://drive.google.com/open?id=1w3i9wqm

K6DBIdy2PymUUU48mQsegqZww 

E3.1.5_09 Normativa/guia de l’assignatura Treball final de 

carrera 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-

del-TFC-1.pdf 

E3.1.5_10 Normativa/guia de l’assignatura Pràctiques 

externes 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-

de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf 

E3.1.5_11 Normativa/guia de mobilitat http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-

de-mobilitat.pdf 

 

ESTÀNDARD 3.2_PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

3.2.1 La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 

característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.2.1_01 Web d’Eòlia ESAD http://www.eolia.cat/  

E3.2.1_02 Oferta formativa http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/ 

E3.2.1_03 Especialitat: Interpretació http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/interpretacio/  

E3.2.1_04 Especialitat: Direcció escènica i Dramatúrgia http://www.eolia.cat/oferta-

formativa/esad/direccio-escenica-i-

dramaturgia/  

 

3.2.2_La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.2.2_01 Indicadors sobre els resultats acadèmics i de 

satisfacció de tota la comunitat educativa 

http://www.eolia.cat/qualitat/ 

 

3.2.3_La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 

seguiment i de l’acreditació de la titulació. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.2.3_01 Sistema de Garantia Interna de la 

qualitat (SGIQ) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf  

E3.2.3_02 Informe final AQU http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-

E%C3%B2lia.pdf  

E3.2.3_03 Autorització Obertura Eòlia http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-

obertura-E%C3%B2lia.pdf 

http://www.eolia.cat/pdf/Reconeixement-credits-validacio.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Reconeixement-credits-validacio.pdf
https://drive.google.com/open?id=1cDsYdd2ei0344Cbj-DYAExrZ0mIpRjEW
https://drive.google.com/open?id=1cDsYdd2ei0344Cbj-DYAExrZ0mIpRjEW
https://drive.google.com/open?id=140keYCI51GFdxK_3Qh6NS0enKrbZj2sQ
https://drive.google.com/open?id=140keYCI51GFdxK_3Qh6NS0enKrbZj2sQ
https://drive.google.com/open?id=1OlpQIICeVxmL8XzZbFs259-blfGESZuT
https://drive.google.com/open?id=1OlpQIICeVxmL8XzZbFs259-blfGESZuT
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Taula-de-RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Taula-de-RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/Taula-de-RECONEIXEMENTS-Juliol-2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1smcD9cZ_rp6Hw_2tXC-N4oJQfaC1us1s
https://drive.google.com/open?id=1smcD9cZ_rp6Hw_2tXC-N4oJQfaC1us1s
https://drive.google.com/open?id=1w3i9wqmK6DBIdy2PymUUU48mQsegqZww
https://drive.google.com/open?id=1w3i9wqmK6DBIdy2PymUUU48mQsegqZww
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-del-TFC-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3-7-3_GPE_Guia-de-pr%C3%A0ctiques-externes-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2017/03/E_3.6-2_GM_Guia-de-mobilitat.pdf
http://www.eolia.cat/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/interpretacio/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/direccio-escenica-i-dramaturgia/
http://www.eolia.cat/qualitat/
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#8e74e7178ec1f94c8
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Autoritzaci%C3%B3-obertura-E%C3%B2lia.pdf
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E3.2.3_04 Aprovació Pla d’Estudis EÒLIA ESAD http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-

dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf  

E3.2.3_05 Memòria de verificació (VERIFICA) http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-

ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf  

E3.2.3_06 AQU_Avaluació Verifica http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-

Verifica.pdf  

E3.2.3_07 Eolia Certificat SGIQ – AQU http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-

AQU_03-2016.pdf  

E3.2.3_08 Acte de lliurament dels certificats AUDIT 

als centres que imparteixen 

Ensenyaments Artístics Superiors 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-

certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-

Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf 

E3.2.3_09 Informe anual de Seguiment de la 

Titulació (IST 2013) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf  

E3.2.3_10 Informe Avaluació AQU_IST 2013 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2013.pdf  

E3.2.3_11 Informe anual de Seguiment de la 

Titulació (IST 2014) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf  

E3.2.3_12 Informe AQU_IST 2014 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2014.pdf  

E3.2.3_13 Informe anual de Seguiment de la 

Titulació (IST 2015) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf  

E3.2.3_14 Informe AQU_IST 2015 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2015.pdf  

E3.2.3_15 Informe anual de Seguiment de la 

Titulació (IST 2016) 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf  

E3.2.3_16 Informe AQU_IST 2016 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-

AQU_IST-2016.pdf  

E3.2.3_17 Indicadors de: Accés i matrícula, 

Professorat, Pràctiques externes i 

mobilitat, Satisfacció i Resultats 

acadèmics. 

http://www.eolia.cat/qualitat/  

E3.2.3_18 Autoinforme per a l’acreditació de la 

Titulació 

Publicació posterior a la generació d’aquest document 

 

ESTÀNDARD 3.3_EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

 

3.3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 

seguiment i l’acreditació de la titulació. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.3.1_01 Manual i Processos del SGIQ http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/SGIQ-E%C3%92LIA-

1.pdf 

E3.3.1_02 Informe final_AQU http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-

E%C3%B2lia.pdf 

E3.3.1_03 IST 2016 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf 

E3.3.1_04 Informe de revisió del procés 3.1_Captació de https://drive.google.com/open?id=1a0dLjswLsw

http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Aprovaci%C3%B3-Pla-dEstudis-E%C3%92LIA-ESAD.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/E%C3%B2lia-ESAD_Mem%C3%B2ria-de-Verificaci%C3%B3-2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-Verifica.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-Verifica.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/AQU_Avaluaci%C3%B3-Verifica.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-AQU_03-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-AQU_03-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Eolia_Certificat-SGIQ-AQU_03-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Acte-de-lliurament-dels-certificats-AUDIT-als-centres-que-imparteixen-Ensenyaments-Art%C3%ADstics-Superiors..pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2013.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2013.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2014.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2014.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2015.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2015.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/qualitat/#2152a4046863f23f7
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Avaluaci%C3%B3-AQU_IST-2016.pdf
http://www.eolia.cat/qualitat/#bd2472c351f292c72
http://www.eolia.cat/qualitat/
http://www.eolia.cat/qualitat/#5df96522b986f135f
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/SGIQ-EÒLIA-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-Eòlia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-Eòlia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/Informe-final-AQU-Eòlia.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2018/02/IST_2016.pdf
https://drive.google.com/open?id=1a0dLjswLsw2VJwTJPmUqrmAldYIZIc7n
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nou alumnat. 2VJwTJPmUqrmAldYIZIc7n 

E3.3.1_05 Informe de revisió del procés 3.3_Metodologia i 

seguiment de l’ensenyament 

https://drive.google.com/open?id=1AbPLrBkJ8

wfE-ZNAi4cNS18PJj6zfuJ5 

E3.3.1_06 Informe de revisió del procés 3.6_Mobilitat 

internacional. 

https://drive.google.com/open?id=1rg4yHmkF

QFCvZzFWRRSoU_rE8PFmuUTx 

E3.3.1_07 Calendari anual d’actuacions 3.2_Accés, admissió 

i matriculació d’alumnat 

https://drive.google.com/open?id=11FMYu1W5

y7TMfenTr27Vn00Dk-X5Wd0_ 

E3.3.1_08 Calendari anual d’actuacions 3.4_Avaluació de 

l’ensenyament 

https://drive.google.com/open?id=1NpxoRZGTf

tMfzF4zYwoO8MLYuo_ipoI- 

E3.3.1_09 Calendari anual d’actuacions 3.8_Orientació 

professional 

https://drive.google.com/open?id=1BcTAG9yZ

QHHvdGZJOx4UwO5od-ixmGS1 

 

3.3.2_El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants 

per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció 

dels grups d’interès. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.3.2_01 Enquesta informació d'accés del centre curs 

2018_19 

https://drive.google.com/open?id=15q28CRrzF

5929kCbNhJtW532YeV6nAsx 

E3.3.2_02 Enquesta satisfacció metodologia, seguiment i 

avaluació alumnes 1r curs 2017_18 

https://drive.google.com/open?id=1nqAOCwqr

oFQsoSFJ0wr93fzF_r8wn6LO 

E3.3.2_03 Enquesta satisfacció metodologia, seguiment i 

avaluació conjunt titulació curs 2017_18 

https://drive.google.com/open?id=1rHmD-

DNsjBYuCuVk43vNSz--0bRRwJhc 

E3.3.2_04 Enquesta satisfacció per assignatura i professor https://drive.google.com/open?id=1mW_9r7E9CUZ
aCNapg6xRGKBQGnt0IRwV 

E3.3.2_05 Enquesta satisfacció assignatures específica 

Pràctiques d’Interpretació/Pràctiques 

d’escenificació 

https://drive.google.com/open?id=1lz7EIYlhAbRA1c
1GKUsO37U3QufXOeD2 

E3.3.2_06 Enquesta satisfacció professorat sobre pla 

formatiu curs 2016_17 

https://drive.google.com/open?id=1a20hSghBvPSJ4
WGrRPp3mZPvIISJJGRZ 

E3.3.2_07 Enquesta satisfacció mobilitat curs 2016_17 https://drive.google.com/open?id=1xJZ-
EUiPwd6_6gA5F-O-bsfPl0TUnLEn 

E3.3.2_08 Enquesta satisfacció titulats i inserció laboral 

curs 2016_17 

https://drive.google.com/open?id=1LkQWwbaoeCN
XXYXA6OAFOaXoydTTi_nu 

E3.3.2_09 Enquesta satisfacció sistemes de suport a 

l'aprenentatge curs 2017_18 

https://drive.google.com/open?id=1p7mfpYJe5f4tC
UkQ_QmmivbNYWJflLfr 

E3.3.2_10 Quadre indicadors procés 3.2_Accés, admissió i 

matriculació d’alumnat 

https://drive.google.com/open?id=1bzxtXX-
qGLv_h2amTjU2rkGYnSAssvn5 

E3.3.2_11 Quadre indicadors procés 3.4_Avaluació de 

l’ensenyament 

https://drive.google.com/open?id=1gUnEXzuHWt-
vfJvf9b1IATRPJjOqX1FB 

 

3.3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza 

per optimitzar-lo contínuament. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.3.3_01 Procés 1.1_Política i objectius de la qualitat 

actualitzat, però pendent d’aprovació 

https://drive.google.com/open?id=1bOTwiQf0xBAX
apIm7Nx_iCEDh4AVw1MX 

 

ESTÀNDARD 3.4_ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU 

 

3.4.2_El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

https://drive.google.com/open?id=1AbPLrBkJ8wfE-ZNAi4cNS18PJj6zfuJ5
https://drive.google.com/open?id=1AbPLrBkJ8wfE-ZNAi4cNS18PJj6zfuJ5
https://drive.google.com/open?id=1rg4yHmkFQFCvZzFWRRSoU_rE8PFmuUTx
https://drive.google.com/open?id=1rg4yHmkFQFCvZzFWRRSoU_rE8PFmuUTx
https://drive.google.com/open?id=11FMYu1W5y7TMfenTr27Vn00Dk-X5Wd0_
https://drive.google.com/open?id=11FMYu1W5y7TMfenTr27Vn00Dk-X5Wd0_
https://drive.google.com/open?id=1NpxoRZGTftMfzF4zYwoO8MLYuo_ipoI-
https://drive.google.com/open?id=1NpxoRZGTftMfzF4zYwoO8MLYuo_ipoI-
https://drive.google.com/open?id=1BcTAG9yZQHHvdGZJOx4UwO5od-ixmGS1
https://drive.google.com/open?id=1BcTAG9yZQHHvdGZJOx4UwO5od-ixmGS1
https://drive.google.com/open?id=15q28CRrzF5929kCbNhJtW532YeV6nAsx
https://drive.google.com/open?id=15q28CRrzF5929kCbNhJtW532YeV6nAsx
https://drive.google.com/open?id=1nqAOCwqroFQsoSFJ0wr93fzF_r8wn6LO
https://drive.google.com/open?id=1nqAOCwqroFQsoSFJ0wr93fzF_r8wn6LO
https://drive.google.com/open?id=1rHmD-DNsjBYuCuVk43vNSz--0bRRwJhc
https://drive.google.com/open?id=1rHmD-DNsjBYuCuVk43vNSz--0bRRwJhc
https://drive.google.com/open?id=1mW_9r7E9CUZaCNapg6xRGKBQGnt0IRwV
https://drive.google.com/open?id=1mW_9r7E9CUZaCNapg6xRGKBQGnt0IRwV
https://drive.google.com/open?id=1lz7EIYlhAbRA1c1GKUsO37U3QufXOeD2
https://drive.google.com/open?id=1lz7EIYlhAbRA1c1GKUsO37U3QufXOeD2
https://drive.google.com/open?id=1a20hSghBvPSJ4WGrRPp3mZPvIISJJGRZ
https://drive.google.com/open?id=1a20hSghBvPSJ4WGrRPp3mZPvIISJJGRZ
https://drive.google.com/open?id=1xJZ-EUiPwd6_6gA5F-O-bsfPl0TUnLEn
https://drive.google.com/open?id=1xJZ-EUiPwd6_6gA5F-O-bsfPl0TUnLEn
https://drive.google.com/open?id=1LkQWwbaoeCNXXYXA6OAFOaXoydTTi_nu
https://drive.google.com/open?id=1LkQWwbaoeCNXXYXA6OAFOaXoydTTi_nu
https://drive.google.com/open?id=1p7mfpYJe5f4tCUkQ_QmmivbNYWJflLfr
https://drive.google.com/open?id=1p7mfpYJe5f4tCUkQ_QmmivbNYWJflLfr
https://drive.google.com/open?id=1bzxtXX-qGLv_h2amTjU2rkGYnSAssvn5
https://drive.google.com/open?id=1bzxtXX-qGLv_h2amTjU2rkGYnSAssvn5
https://drive.google.com/open?id=1gUnEXzuHWt-vfJvf9b1IATRPJjOqX1FB
https://drive.google.com/open?id=1gUnEXzuHWt-vfJvf9b1IATRPJjOqX1FB
https://drive.google.com/open?id=1bOTwiQf0xBAXapIm7Nx_iCEDh4AVw1MX
https://drive.google.com/open?id=1bOTwiQf0xBAXapIm7Nx_iCEDh4AVw1MX
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Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.4.2_01 Enquesta valoració professorat a nivell individual 

curs 2016-17 

https://drive.google.com/open?id=1LKpG-

Y_c30MRGfBnPiRCATXaFlugVJFR 

E3.4.2_02 Resultats enquesta valoració professorat a nivell 

individual curs 2016-17 (esp. Interpretació) 

https://drive.google.com/open?id=1KGqkJZYTo

X-Yr_11DfpJ1KF68c4hRn5Q 

 

 

3.4.3_La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent 

i investigadora del professorat. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.4.3_01 Procés 4.1._Personal docent i investigador (PDI), 

on s’hi fa constar el pla d’acollida. 

https://drive.google.com/open?id=11C1EN4IBJ

q_nGhs2IL7I7iohzEVvEhen 

E3.4.3_02 Guia del PDI actualitzada pel curs 2017-18 https://drive.google.com/open?id=1lbq_La8uVx

-jfAQCCAFE5QwLzDJcrNn6 

 

ESTÀNDARD 3.5_EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE 

 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge 

i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.5.1_01 Info al web sobre el pla d’acció tutorial (PAT) – 

dins a Informació acadèmica general 

http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/ 

E3.5.1_02 Apartat web amb la info relativa a la orientació 

professional 

http://www.eolia.cat/orientacio-professional/ 

 

ESTÀNDARD 3.6_QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS 

 

3.6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.1_01 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. Interpretació) http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf  

E3.6.1_02 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf 

E3.6.1_03 Mostra treball HTLD1 (assignatura suspesa, nota 

3.0) 

https://drive.google.com/open?id=1N_uVI8bk

ewqfIwxYuSjadb4C3QvVfopX 

E3.6.1_04 Mostra treball HTLD1 (assignatura superada, 

nota 6,6) 

https://drive.google.com/open?id=1dLClyhM

WM4VtQPIqF5XPIvW1khnIKzdj 

E3.6.1_05 Mostra treball HTLD1 (assignatura superada amb 

excel·lència, nota 9,3) 

https://drive.google.com/open?id=1wXltbs_A

u2l9-wfG6mlAF3s3vPp3Arbz 

E3.6.1_06 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Interpretació) http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf  

E3.6.1_07 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf 

E3.6.1_08 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, amb 

els 3 alumnes subjectes d’estudi 

https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssf

GmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7 

E3.6.1_09 Mostres comentaris escrits + examen final 

alumne esp. Interpretació (assignatura suspesa, 

nota 4,8) 

https://drive.google.com/open?id=1XX9uYp4t

kJnNSCVCvc0hMUCLGxbbwmBp 

https://drive.google.com/open?id=1LKpG-Y_c30MRGfBnPiRCATXaFlugVJFR
https://drive.google.com/open?id=1LKpG-Y_c30MRGfBnPiRCATXaFlugVJFR
https://drive.google.com/open?id=1KGqkJZYToX-Yr_11DfpJ1KF68c4hRn5Q
https://drive.google.com/open?id=1KGqkJZYToX-Yr_11DfpJ1KF68c4hRn5Q
https://drive.google.com/open?id=11C1EN4IBJq_nGhs2IL7I7iohzEVvEhen
https://drive.google.com/open?id=11C1EN4IBJq_nGhs2IL7I7iohzEVvEhen
https://drive.google.com/open?id=1lbq_La8uVx-jfAQCCAFE5QwLzDJcrNn6
https://drive.google.com/open?id=1lbq_La8uVx-jfAQCCAFE5QwLzDJcrNn6
http://www.eolia.cat/oferta-formativa/esad/
http://www.eolia.cat/orientacio-professional/
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
https://drive.google.com/open?id=1N_uVI8bkewqfIwxYuSjadb4C3QvVfopX
https://drive.google.com/open?id=1N_uVI8bkewqfIwxYuSjadb4C3QvVfopX
https://drive.google.com/open?id=1dLClyhMWM4VtQPIqF5XPIvW1khnIKzdj
https://drive.google.com/open?id=1dLClyhMWM4VtQPIqF5XPIvW1khnIKzdj
https://drive.google.com/open?id=1wXltbs_Au2l9-wfG6mlAF3s3vPp3Arbz
https://drive.google.com/open?id=1wXltbs_Au2l9-wfG6mlAF3s3vPp3Arbz
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
https://drive.google.com/open?id=1XX9uYp4tkJnNSCVCvc0hMUCLGxbbwmBp
https://drive.google.com/open?id=1XX9uYp4tkJnNSCVCvc0hMUCLGxbbwmBp
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E3.6.1_10 Mostres comentaris escrits + examen final 

alumne esp. Interpretació (assignatura superada, 

nota 6.5) 

https://drive.google.com/open?id=1_FpHzBQ

aETJePmSQgrNhKk-8MYOyUZPI 

E3.6.1_11 Mostres comentaris escrits + examen final 

alumne esp. Interpretació (assignatura superada 

amb excel·lència, nota 9.4) 

https://drive.google.com/open?id=1ZG4G0N7

Rsij-Wm9dQNB-0Vt_1tVHxwan 

E3.6.1_12 Fitxa de l’assignatura EXO1 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.p

df 

E3.6.1_13 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, 

només amb els 3 alumnes subjectes d’estudi 

https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1

dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO 

E3.6.1_14 Mostra de examen escrit dicció catalana + treball 

anàlisi personatge (assignatura suspesa, nota 4) 

https://drive.google.com/open?id=1ErUqlgiBh

wpWknO_jP40XsrzdQ3fTeIs 

E3.6.1_15 Mostra de examen escrit dicció catalana + treball 

anàlisi obra de teatre (assignatura superada, 

nota 6.1) 

https://drive.google.com/open?id=1jOAtXI-

Z_xJgIyjCLe0N6fGAjtxljEDZ 

 

E3.6.1_16 Mostra de examen escrit dicció catalana + treball 

anàlisi personatge + treball anàlisi obra de teatre 

(assignatura superada amb excel·lència, nota 8.4) 

https://drive.google.com/open?id=1gC2VccPl

_mCQokSF44kpRuYpnIqkKuQY 

 

E3.6.1_17 Fitxa de l’assignatura SI6 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-

6-1.pdf 

E3.6.1_18 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, 

només amb els 3 alumnes subjectes d’estudi.   

https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzD

pZmNzylCQFayG897j3RvCLF 

E3.6.1_19 Gravació de l’aula oberta final de l’assignatura, 

on s’hi poden veure els 3 alumnes subjectes 

d’estudi 

https://drive.google.com/open?id=1eGyUUPN

PPvpOLTF9AxKDisWowSVQHBFG 

E3.6.1_20 Fitxa de l’assignatura PE2 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3

%A0ct-Esceni2.pdf 

E3.6.1_21 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, 

només amb els 5 alumnes subjectes d’estudi.   

https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8

HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2 

E3.6.1_22 Gravació d’una pràctica d’escenificació 

(assignatura suspesa, notes 4 i 4,5). 

https://drive.google.com/open?id=14L1MOU

dmbZWV9D-16G3v6_Ddd4zxAeZG 

E3.6.1_23 Gravació d’una pràctica d’escenificació 

(assignatura superada, notes 8 i 8). 

https://drive.google.com/open?id=1JBg2bl84

7H6IApwSopI4RLOCFprnqMEI 

E3.6.1_24 Gravació d’una pràctica d’escenificació 

(assignatura superada amb excel·lència, nota 9) 

https://drive.google.com/open?id=1ZKoHaxj

WmJp7CDmlFw27-8J0f8_bACsw 

E3.6.1_25 Fitxa de l’assignatura IEE http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf 

E3.6.1_26 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, 

només amb els 3 alumnes subjectes d’estudi.   

https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A

0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0 

E3.6.1_27 Treball sobre una proposta d’il·luminació 

(assignatura suspesa, nota 4,5). 

https://drive.google.com/open?id=1rrbtpTSnC

IgThvBVt-ZRMlKgR41rjoHY 

E3.6.1_28 Treball sobre una proposta d’il·luminació 

(assignatura superada, nota 5,8). 

https://drive.google.com/open?id=1CJYuerO5

GK9pJoeHWERIecXYOdZ3_gXH 

E3.6.1_29 Treball sobre una proposta d’il·luminació 

(assignatura superada amb excel·lència, nota 

8,6). 

https://drive.google.com/open?id=1WGNhSd

7WglI-K5VXYZVH3TCTs1ziCf3u 

E3.6.1_30 Gravació d’una pràctica d’escenificació on es 

mostra la proposta d’il·luminació (assignatura 

suspesa, nota 4,5). 

https://drive.google.com/open?id=15-iqsHXu-

6zZbiGjJByqbxe-daSvs68y 

 

E3.6.1_31 Gravació d’una pràctica d’escenificació on es 

mostra la proposta d’il·luminació (assignatura 

superada , nota 5,8). 

https://drive.google.com/open?id=1iyeEnIcbG

l7qyxuU2xqebXx5q2ia24o7 

 

E3.6.1_33 Fitxa de la matèria TFC_DD http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carr

era.pdf 

E3.6.1_34 Memòria final del TFC (assignatura superada, 

nota baixa 6,3). 

https://drive.google.com/open?id=1srJbGygII

TvBIKyuhNmKKRFAdy5DxitY 

E3.6.1_35 Memòria final del TFC (assignatura superada, 

nota mitjana 7,6). 

https://drive.google.com/open?id=1HVKqlAm

Gb2lFvXZBgrLYpbhgsO8Y5PQI 

E3.6.1_36 Memòria final del TFC (assignatura superada 

amb excel·lència, nota 8,7). 

https://drive.google.com/open?id=141PnyDA

0L5QbCf-7vpmWbu7VV9oyJUmz 

https://drive.google.com/open?id=1_FpHzBQaETJePmSQgrNhKk-8MYOyUZPI
https://drive.google.com/open?id=1_FpHzBQaETJePmSQgrNhKk-8MYOyUZPI
https://drive.google.com/open?id=1ZG4G0N7Rsij-Wm9dQNB-0Vt_1tVHxwan
https://drive.google.com/open?id=1ZG4G0N7Rsij-Wm9dQNB-0Vt_1tVHxwan
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
https://drive.google.com/open?id=1ErUqlgiBhwpWknO_jP40XsrzdQ3fTeIs
https://drive.google.com/open?id=1ErUqlgiBhwpWknO_jP40XsrzdQ3fTeIs
https://drive.google.com/open?id=1jOAtXI-Z_xJgIyjCLe0N6fGAjtxljEDZ
https://drive.google.com/open?id=1jOAtXI-Z_xJgIyjCLe0N6fGAjtxljEDZ
https://drive.google.com/open?id=1gC2VccPl_mCQokSF44kpRuYpnIqkKuQY
https://drive.google.com/open?id=1gC2VccPl_mCQokSF44kpRuYpnIqkKuQY
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
https://drive.google.com/open?id=1eGyUUPNPPvpOLTF9AxKDisWowSVQHBFG
https://drive.google.com/open?id=1eGyUUPNPPvpOLTF9AxKDisWowSVQHBFG
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
https://drive.google.com/open?id=14L1MOUdmbZWV9D-16G3v6_Ddd4zxAeZG
https://drive.google.com/open?id=14L1MOUdmbZWV9D-16G3v6_Ddd4zxAeZG
https://drive.google.com/open?id=1JBg2bl847H6IApwSopI4RLOCFprnqMEI
https://drive.google.com/open?id=1JBg2bl847H6IApwSopI4RLOCFprnqMEI
https://drive.google.com/open?id=1ZKoHaxjWmJp7CDmlFw27-8J0f8_bACsw
https://drive.google.com/open?id=1ZKoHaxjWmJp7CDmlFw27-8J0f8_bACsw
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0
https://drive.google.com/open?id=1rrbtpTSnCIgThvBVt-ZRMlKgR41rjoHY
https://drive.google.com/open?id=1rrbtpTSnCIgThvBVt-ZRMlKgR41rjoHY
https://drive.google.com/open?id=1CJYuerO5GK9pJoeHWERIecXYOdZ3_gXH
https://drive.google.com/open?id=1CJYuerO5GK9pJoeHWERIecXYOdZ3_gXH
https://drive.google.com/open?id=1WGNhSd7WglI-K5VXYZVH3TCTs1ziCf3u
https://drive.google.com/open?id=1WGNhSd7WglI-K5VXYZVH3TCTs1ziCf3u
https://drive.google.com/open?id=15-iqsHXu-6zZbiGjJByqbxe-daSvs68y
https://drive.google.com/open?id=15-iqsHXu-6zZbiGjJByqbxe-daSvs68y
https://drive.google.com/open?id=1iyeEnIcbGl7qyxuU2xqebXx5q2ia24o7
https://drive.google.com/open?id=1iyeEnIcbGl7qyxuU2xqebXx5q2ia24o7
http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carrera.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carrera.pdf
https://drive.google.com/open?id=1srJbGygIITvBIKyuhNmKKRFAdy5DxitY
https://drive.google.com/open?id=1srJbGygIITvBIKyuhNmKKRFAdy5DxitY
https://drive.google.com/open?id=1HVKqlAmGb2lFvXZBgrLYpbhgsO8Y5PQI
https://drive.google.com/open?id=1HVKqlAmGb2lFvXZBgrLYpbhgsO8Y5PQI
https://drive.google.com/open?id=141PnyDA0L5QbCf-7vpmWbu7VV9oyJUmz
https://drive.google.com/open?id=141PnyDA0L5QbCf-7vpmWbu7VV9oyJUmz
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E3.6.1_37 Gravació del TFC (assignatura superada, nota 

baixa 6,3). 

https://drive.google.com/open?id=1fLgskn30-

1pz5Mt_EuNg5abkKll9rRSh 

E3.6.1_38 Gravació del TFC (assignatura superada, nota 

mitjana 7,6). 

https://drive.google.com/open?id=1vLBRPmR

zeOIP5PQfNdtNmeAOwjpp8Wyu 

E3.6.1_39 Gravació del TFC (assignatura superada amb 

excel·lència, nota 8,7).   

https://drive.google.com/open?id=14bzuXcQ

5b9f_ghbsvG3XbKivDqsLFCWO 

 

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 

adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.2_01 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. Interpretació) http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf 

E3.6.2_02 Fitxa de l’assignatura HTLD1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf 

E3.6.2_03 Currículum del professor de l’assignatura: Pablo 

Ley 

http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.

pdf 

E3.6.2_04 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Interpretació) http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf  

E3.6.2_05 Fitxa de l’assignatura TEC1 (esp. Direcció 

escènica i dramatúrgia) 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf 

E3.6.2_06 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on es 

veuen els ítems avaluatius i comentaris del 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssf

GmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7 

E3.6.2_07 Currículum del professor de l’assignatura: 

Carolina Llacher 

http://www.eolia.cat/pdf/Carolina%20Llacher%

20CV%20Web%202014-15.pdf 

E3.6.2_07 Fitxa de l’assignatura EXO1 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pd

f 

E3.6.2_08 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on es 

veuen els ítems avaluatius i comentaris del 

professor 

https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1

dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO 

 

E3.6.2_09 Currículum del professor de l’assignatura, part 

dicció catalana: Mireia Gubianas  

http://www.eolia.cat/pdf/Gubianas,%20Mireia

%20CV.pdf 

E3.6.2_10 Currículum del professor de l’assignatura, part 

dicció castellana: Xisco Segura 

https://drive.google.com/open?id=1fHSY1w4X

TztTRLrbB6-RK1eKKI3VmVGr 

E3.6.2_11 Fitxa de l’assignatura SI6 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-

6-1.pdf 

E3.6.2_12 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on es 

veuen exemples de comentaris del professor 

https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzD

pZmNzylCQFayG897j3RvCLF 

E3.6.2_13 Currículum del professor de l’assignatura, grup 1: 

Josep Galindo  

http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%2

0CV.pdf 

E3.6.2_14 Currículum del professor de l’assignatura, grup 2: 

Alex Mañas 

http://www.eolia.cat/pdf/Alex-Manas-CV-

Web-2013-14.pdf 

E3.6.2_15 Currículum del professor especialista en 

Procediment Daulte grup 1: Carme Poll 

https://drive.google.com/open?id=1oSgXXudt

jHBK1ci8o1n9L3x5YI2tflsu 

E3.6.2_16 Currículum del professor especialista en 

Procediment Daulte grup 2: Antònia Jaume 

http://www.eolia.cat/pdf/Jaume,%20Ant%C3%

B2nia%20CV.pdf 

E3.6.2_17 Fitxa de l’assignatura PE2 http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3

%A0ct-Esceni2.pdf 

E3.6.2_18 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura PE2, 

on es veuen exemples de comentaris dels tutors   

https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8

HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2 

E3.6.2_19 Currículum del tutor de l’assignatura: Josep 

Galindo  

http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%2

0CV.pdf 

E3.6.2_20 Currículum del tutor de l’assignatura: Pablo Ley http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.

pdf 

E3.6.2_21 Fitxa de l’assignatura IEE 

 

http://eolia.cat/pdf/pla-docent-

dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf  

E3.6.2_22 Extracte quadre avaluatiu de l’assignatura, on es https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A

https://drive.google.com/open?id=1fLgskn30-1pz5Mt_EuNg5abkKll9rRSh
https://drive.google.com/open?id=1fLgskn30-1pz5Mt_EuNg5abkKll9rRSh
https://drive.google.com/open?id=1vLBRPmRzeOIP5PQfNdtNmeAOwjpp8Wyu
https://drive.google.com/open?id=1vLBRPmRzeOIP5PQfNdtNmeAOwjpp8Wyu
https://drive.google.com/open?id=14bzuXcQ5b9f_ghbsvG3XbKivDqsLFCWO
https://drive.google.com/open?id=14bzuXcQ5b9f_ghbsvG3XbKivDqsLFCWO
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_01/ESAD_0102.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-interpretacio/I_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_02/ESAD_0202.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
https://drive.google.com/open?id=1fnIvNsssfGmDNPoe_dUSCIuQ7u43MrA7
http://www.eolia.cat/pdf/Carolina%20Llacher%20CV%20Web%202014-15.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Carolina%20Llacher%20CV%20Web%202014-15.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0113_Exo1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
https://drive.google.com/open?id=1IqtIjhkEc1dziD-aZb-6YQiYtHMzUZSO
http://www.eolia.cat/pdf/Gubianas,%20Mireia%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Gubianas,%20Mireia%20CV.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fHSY1w4XTztTRLrbB6-RK1eKKI3VmVGr
https://drive.google.com/open?id=1fHSY1w4XTztTRLrbB6-RK1eKKI3VmVGr
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0311-SisInt-6-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
https://drive.google.com/open?id=1gvIYSoIzDpZmNzylCQFayG897j3RvCLF
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Alex-Manas-CV-Web-2013-14.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Alex-Manas-CV-Web-2013-14.pdf
https://drive.google.com/open?id=1oSgXXudtjHBK1ci8o1n9L3x5YI2tflsu
https://drive.google.com/open?id=1oSgXXudtjHBK1ci8o1n9L3x5YI2tflsu
http://www.eolia.cat/pdf/Jaume,%20Ant%C3%B2nia%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Jaume,%20Ant%C3%B2nia%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
http://www.eolia.cat/wp-content/uploads/2015/02/ESAD_0126_Pr%C3%A0ct-Esceni2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
https://drive.google.com/open?id=1sv2B_mT8HUwcUNegeq85jwQFwV4d67n2
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Galindo,%20Josep%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
http://www.eolia.cat/pdf/Ley,%20Pablo%20CV.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
http://eolia.cat/pdf/pla-docent-dramaturgia/DED_03/ESAD_0324.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MzAW6A0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0
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veuen els ítems avaluatius i comentaris del 

professor 

0nHerR8o-WIO7nmjmDTUGB82h0 

E3.6.2_23 Currículum de la professora de l’assignatura: 

Conchita Pons 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/CV-Conchita-

Pons.pdf 

E3.6.2_24 Fitxa de la matèria TFC_DD http://www.eolia.cat/pdf/PE_DD_Treball_fi_carr

era.pdf 

E3.6.2_25 Mostra fitxes d’avaluació d’un TFC_DD + informe 

del tutor (superat amb excel·lència) 

https://drive.google.com/open?id=10eivCGziir

h0XwN0TXWygyp8oOOouney 

E3.6.2_26 Mostra fitxes d’avaluació d’un TFC_DD + informe 

del tutor (superat nota baixa) 

https://drive.google.com/open?id=12Mq3kzU

yHE6nmcSRGM5133aidZPSYtek 

E3.6.2_27 Guia del TFC http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2017/03/E_3-5_GTF_Guia-

del-TFC-1.pdf 

E3.6.2_28 Currículum del tutor d’un TFC_DD: Carles Mallol http://www.eolia.cat/pdf/Mallol,%20Carles%20

CV.pdf 

E3.6.2_29 Currículum del tutor d’un TFC_DD: Esperança 

Ferrer 

http://www.eolia.cat/wp-

content/uploads/2015/02/CV-

Esperan%C3%A7a-Ferrer.pdf 

E3.6.2_30 Mostra de la nova enquesta de satisfacció dels 

estudiants per assignatures 2017-18 

 

https://drive.google.com/open?id=1T7hz3EGd

8BDgrWqOqGNLzk8FnyuA_8Rf 

E3.6.2_31 Document resum dels resultats de les enquestes 

de satisfacció de les assignatures seleccionades 

2016-17 

https://drive.google.com/open?id=1k01RlBCC

OAXhWj5yyZR7mTqaXTFzp8Mq 

 

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 

de la titulació. 

Numeració Nom de l’evidència Ubicació 

E3.6.4_01 Resultats enquesta inserció laboral titulats curs 

2016-17 

https://drive.google.com/open?id=1iMr9wOd

MHhGWsTwuTGMx-fm8Pe9fkjlK 

E3.6.4_02 Mostra competència idioma anglès B2 FCE https://drive.google.com/open?id=1gRggm7-

_7HjkDaGEYXF8oVjXf5-PMDSg 

E3.6.4_03 Mostra competència idioma anglès B2 CLUC https://drive.google.com/open?id=1rUVv4q2K

bQaFuBYW2kKaYi6i8rqwJKI- 

E3.6.4_04 Mostra competència idioma anglès B2 BULATS https://drive.google.com/open?id=1W8RDwW

_8sq70R3UDC074s2L18t8FkFjk 
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6. Referències 

 

Normativa d'aplicació (ensenyaments artístics superiors) 

 

Marc estatal 

 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm.106, de 4.5.2006) 

 

Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica de 2006, de 3 de maig, 

educació (BOE núm. 259, de 27.10.2009) 

 

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels 

centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei orgánica 2/2006, de 3 

de maig, d'educació (BOE núm. 86, de 9.4.2010) 

 

Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels 

ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic establerts a la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010) 

 

Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit 

de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16.12.2011) 

 

Reial decret 21/2015, de 23 de gener, modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 

d'octubre, per establir l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la 

Llei orgànica de 2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 3, de 07.02.2015) 

 

Reial decret 197/2015, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1850/2009, 

de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents 

als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 

núm. 88, de 13.4.2015) 

 

Marc autonòmic 

 

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió e 

l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 

4852, de 29.3.2007) 

 

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6042, 

de 12.6.2014) 

Ordre EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment 

d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya (DOGC 

núm. 4385, de 17.5.2005) 
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Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de 

crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres 

procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 

6024, de 14.12.2011) 

 

Resolució ENS/1510/2014, d'11 de juny, dels criteris de permanència en els 

ensenyaments artístics conduents a títol superior (DOGC núm. 6655, de 2.7.2014) 

 

Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a 

l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors (núm. 7042, de 

21.1.2016) 

 

Resolució ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves 

específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'espai europeu 

d'educació superior corresponents al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7330, de 16.3.2017) 

 

Resolució ENS/504/2017, de 8 de març, per la qual es determinen el calendari i els 

aspectes específics de la preinscripció i realització de la prova per al curs 2017-2018 per 

als ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 7330, de 16.3.2017). 

 

 


