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Adaptació de les titulacions al Real Decreto 822/2021. 

 Elaboració de Resultats d’aprenentatge 

Codi 01IT0030-1 

Modalitat Presencial i virtual. Dues sessions es realitzaran presencials. Les següents sessions 

es realitzaran per Teams, amb cada un dels ensenyaments de manera 

personalitzada. 

Dates 28 setembre Taller Presencial: Resultats de Titulació (2h) 

Setmana 3-7 d’octubre reunió virtual per ensenyament (1h) 

Setmana 10-14 d’octubre reunió virtual per ensenyament (1h) 

Setmana 19 d'octubre 

Data límit per tancar RA Titulació i mapa de 
titulació 

26 d'octubre Taller presencial: Resultats de matèria (2h) 

Setmana 7 de novembre reunió virtual per ensenyament (1h) 

Setmana 14 de novembre reunió virtual per ensenyament (1h) 

Setmana 21 de novembre reunió virtual per ensenyament (si és necessària) 

Setmana 24 de novembre Data límit per tancar RAM i mapa de matèries 

*Les reunions virtuals es planificaran amb cada un dels ensenyaments. 

Hora Sessions presencials: de 10:00 a 12:00 

Les sessions virtuals es planificaran amb cada un dels ensenyaments. 

Durada Total: 10 hores 

Lloc  Sessions presencials: Aula de docència informatitzada 1, Campus 

Catalunya 

 4 sessions següents virtuals: convocatòria sala teams  

Places En funció de les titulacions a adaptar segons calendari (actualment farem les 

titulacions que han de lliurar les memòries al novembre) 

Destinataris Titulacions que han de presentar la documentació del procés de modificació, 

reverificació o verificació al novembre de 2022. 

Impartit per Neus Farrús 

Sogues Montserrat 

Glòria Àvila 

Idioma Català 



Institut de Ciències de l’Educació  

 

Descripció 

El nou Real Decret 822/2021 planteja el repte d’adaptar els perfils de totes les titulacions. En 

aquesta adaptació es necessita plantejar resultats d’aprenentatge en clau coneixements, 

habilitats i competències tant a nivell de titulació com de matèries. 

Per donar resposta a aquesta necessitat es proposa una estratègia formativa a partir de grups de 

treball amb la finalitat de, per una banda, entendre el canvi que suposa a nivell de plantejament 

i, per altra, concretar la definició  dels resultats d’aprenentatge.  

 

Objectius 

- Conèixer els requeriments del nou Real Decret 822/2021 i els paràmetres de qualitat d’AQU 

pel que fa a resultats d’aprenentatge. 

- Definir els resultats d’aprenentatge de la titulació , segons el Real Decret 822/2021. 

- Definir els resultats d’aprenentatge de les matèries de la titulació segons els requeriments 

d’AQU. 

- Elaborar el mapa de resultats d’aprenentatge de titulació  

- Elaborar el mapa de resultats d’aprenentatge de matèries. 

 

Continguts  

- Requeriments del Real Decret 822/2021  pel que fa a resultats d’aprenentatge. 

- Requeriments de qualitat d’AQU pel que fa a resultats d’aprenentatge (FOCUS 1). 

- Model URV i orientacions per a l’elaboració de Resultats d’aprenentatge. 

 

Metodologia 

La formació es farà a través de dos tallers presencials de 2h cada un dirigit als responsables 

d’adaptar les titulacions al nou real decret. Posteriorment es realitzaran 4 sessions de treball 

virtuals personalitzades a cada ensenyament en les que es donarà suport en l’elaboració dels 

Resultats d’aprenentatge.  

   

Avaluació i certificació  

Realització dels diferents mapes de resultats d’aprenentatge.   


