Gerència
Secció de Desenvolupament i processos
Unitat jurídica i procedimental

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE
ANUNCI
De conformitat amb el dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre, en data 13 de maig de 2015 (núm. registre
96/2015), es fan públics els següents acords:
“Primer.- APROVAR la normativa de permanència per als estudiants de
l’Institut del Teatre que cursen màsters i postgraus, i que es transcriuen a
continuació:
“
NORMATIVA DE PERMANÈNCIA PER ALS ESTUDIANTS DE
L’INSTITUT DEL TEATRE QUE CURSEN MÀSTERS I POSTGRAUS
Preàmbul
A conseqüència de la nova implantació a l’Institut del Teatre dels estudis
superiors de grau, màsters i doctorats que disposa el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, i amb la finalitat de donar resposta a
l’optimització dels recursos públics en virtut de l’autonomia que disposa
l’article 2.2.f) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, per a l’“admissió, règim de permanència i validació dels
coneixements dels estudiants” es confecciona aquesta normativa per als
estudiants que cursin màsters i postgraus a l’Organisme Autònom Institut
del Teatre.
Els centres d’ensenyaments superiors tenen la responsabilitat d’utilitzar
eficaçment els recursos públics que reben per atendre les necessitats de
formació dels estudiants. L’Institut del Teatre, per la seva part, està
obligat a proporcionar a l’estudiant els mitjans necessaris per tal que
rebin una educació de qualitat i puguin arribar a un rendiment adequat i,
els estudiants, per la seva part, adquireixen el compromís de dedicar-se
a l’estudi amb la voluntat d’aprofitament, tal i com disposa l’article 148 a)
del vigent Reglament General de l’Institut del Teatre.
Així mateix, és necessari que els estudiants de l’Institut del Teatre
matriculats en els ensenyaments superiors referenciats, disposin de
l’adequada informació oficial relativa a l’horitzó temporal en el qual es
concretarà la permanència al Centre.
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En virtut de tot l’exposat, aquesta Normativa neix com a instrument a
disposició dels estudiants i d’aquelles persones que gestionen la
matriculació acadèmica dels ensenyaments de màsters i postgraus
cursats a l’Institut del Teatre per tal d’assolir els objectius del rendiment
acadèmic i d’un bon aprofitament dels recursos docents disponibles.
Primer.- Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa afecta els estudiants que cursin estudis de màster i
postgrau a l’Institut del Teatre, ja siguin oficials o de títol propi.
Segon.- Tipologia de màsters i postgraus

Oferta d’estudis

Nombre de
crèdits
60 ECTS
120 ECTS
Fins a 15
ECTS
Fins a 30
ECTS
Fins a 60
ECTS

Màsters oficials
Postgraus de títol
propi

Cursos
1
2
1
1
1

Tercer.- Modalitats
Els estudiants de màsters oficials poden cursar estudis en la modalitat a
temps complet o en la modalitat a temps parcial.
Els estudiants de màsters i postgraus de títol propi podran cursar estudis
per mòduls, en cas que així estigui contemplat en cada oferta concreta.
Quart.- Permanència
• Màsters oficials de 120 ECTS
Per als màsters oficials de 120 ECTS el nombre de crèdits a matricular
en la modalitat a temps complet serà de 60 crèdits el primer any. A partir
del segon any l’alumne haurà matricular un mínim de 49 incloent-hi els
crèdits no superats el primer any. En la modalitat a temps parcial el
nombre mínim de crèdits a matricular serà de 30 i el màxim de 48.
En els màsters de 120 ECTS els estudiants a temps complet disposen
de quatre anys per completar els estudis, i els de modalitat a temps
parcial, d’un any addicional.
• Màsters oficials de 60 ECTS
Per als màsters oficials de 60 ECTS el nombre de crèdits a matricular en
la modalitat a temps complet serà d’un mínim de 60 ECTS. En la
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modalitat a temps parcial el nombre mínim de crèdits a matricular serà
de 30 i un màxim de 48.
En els màsters de 60 ECTS els alumnes disposen de dos anys per
completar els estudis en cas de cursar la modalitat a temps complet i de
tres anys en cas de cursar la modalitat a temps parcial.
El segon any consecutiu que un alumne no aprovi com a mínim el 50%
dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster.
• Màsters i postgraus de títol propi
Els màsters i postgraus de títol propi regularan la seva estructura de
permanència en cada cas. En cas que un títol de màster o postgrau
propi no desenvolupi normativa de permanència específica s’aplicaran
els criteris següents:
Els màsters i postgraus de títol propi permetran la matriculació per
mòduls sempre que estigui així especificat en la descripció dels estudis.
En el cas de la matriculació per mòduls, els estudiants que vulguin
obtenir el títol de Màster propi o Postgrau hauran de completar tots els
mòduls i requisits necessaris en un màxim de dos anys en els estudis de
fins a 30 crèdits, o en un màxim de tres anys en els estudis de 30 a 60
crèdits, sempre i quan els esmentats estudis s’ofereixin de forma
continuada.
En el cas que els estudis s’imparteixin de forma discontínua, la
matriculació per mòduls d’aquells alumnes que hagin començat els
estudis amb anterioritat quedarà a criteri del Coordinador del Màster
propi o Postgrau segons disponibilitat de places.
En el cas que els estudis es deixin d’impartir, l’Institut del Teatre no té
cap obligació d’oferir la formació per mòduls als alumnes que vulguin
completar els mòduls necessaris per obtenir el títol de Màster propi o
Postgrau, quedant en aquest cas amb el títol de certificat d’estudis
corresponent als mòduls que hagin aprovat.
Els alumnes que no superin un mòdul en primera convocatòria podran
sol·licitar a la Coordinació dels estudis una revisió de nota dins del curs
acadèmic en el què l’hagin cursada, però no tindran necessàriament dret
a una segona convocatòria d’avaluació. Els alumnes es podran
matricular dels mòduls que no hagin superat en una segona ocasió, dins
dels terminis de permanència establerts i sempre i quan el Màster propi
o Postgrau s’estigui impartint. La matriculació d’un mòdul no superat
incorrerà en un recàrrec sobre el preu original equivalent al que
s’estableix per als estudis superiors de l’Institut del Teatre. Els alumnes
que no superin un o més mòduls en les dues convocatòries possibles no
podran obtenir el certificat d’aprofitament del mòdul o el títol de Màster
propi o Postgrau corresponent.

3/5

Cinquè.- Matriculació Acadèmica
Es considerarà que un alumne està matriculat quan hagi abonat la
totalitat del cost de la matrícula acadèmica determinat per a cada estudi.
La matriculació queda regulada en la normativa de matriculació dels
estudis de l’Institut del Teatre aprovada per la Junta de govern.
Normativa de matriculació:
http://www.institutdelteatre.cat/diputacio/opencms/system/modules/org.it
eatre.web/documents/annex_dictamen_norm_matriculacio_300414.pdf
• Progressió de matrícula
És indispensable matricular-se dels mòduls no superats de caràcter
bàsic o obligatori si es volen incorporar mòduls nous a la matrícula. En
cas de suspendre mòduls optatius, s’aplicarà recàrrec de matrícula
encara que l’alumne canviï el mòdul optatiu en el què es matricula en
segona instància.

Els estudiants tenen dret a formalitzar dues matrícules per superar un
mòdul, tenint en compte que tant la qualificació de no presentat com la
de suspens impliquen exhaurir els drets inherents a la matrícula del
mòdul. Una vegada esgotades les dues matrícules, els estudiants poden
sol·licitar una matrícula extraordinària.
Es pot sol·licitar l’anul·lació total o parcial d’una matrícula en els terminis
que es fixin al calendari acadèmic per a canvis de matrícula. Aquesta
anul·lació no dóna dret, llevat de casos excepcionals i degudament
justificats, a la devolució de l'import de la matrícula.
Sisè.- Alumnes
excepcionals

amb

capacitats

diverses

o

en

situacions

L’Institut del Teatre ha de promoure l’adequació efectiva d’aquesta
normativa de permanència a les necessitats dels estudiants amb
capacitats diverses, mitjançant la valoració del cas concret i l’adopció de
les mesures específiques adequades.
A aquests efectes, es faculta a la direcció del centre on s’imparteix el
curs per a valorar cada cas concret i adoptar les mesures específiques
adequades.
Setè.- Interpretació de la Normativa
La interpretació i els aclariments d’aquesta Normativa corresponen al
Director General, un cop escoltats la Coordinació Acadèmica i la
Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre.
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Vuitè.- Reclamacions derivades de l’aplicació d’aquesta normativa
Les reclamacions derivades de l’aplicació d’aquesta normativa les resol
en primera instància la Direcció General de l’Institut del Teatre.
Contra aquesta resolució de la Direcció General, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el President de
la Diputació de Barcelona en el termini d’un mes, a comptar del dia
següent a la recepció de la notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs referit, es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu davant l’òrgan jurisdiccional
competent, d’acord amb el que s’estableix als articles 6 a 12 de la Llei
29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciósadministrativa.
Disposició transitòria primera
Als estudiants que hagin iniciat els ensenyament de màster o postgrau
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Normativa, se’ls aplicarà el règim
de permanència regulat en aquesta Normativa.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2015-16 a partir del
dia següent que s’aprovi per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i
es faci publica al web de l’Institut del Teatre.”
Segon.- PUBLICAR l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) per tal de donar la corresponent difusió pública, així com al
tauler d’anuncis de cada centre docent i de la Secretaria Acadèmica General de
l’Institut del Teatre.
Tercer.- DISPOSAR que la normativa de permanència per als estudiants de
l’Institut del Teatre que cursen màsters i postgraus, tindrà efectes a partir del
curs acadèmic 2015-2016.
Quart.- NOTIFICAR els present acords a la Secretaria Acadèmica General i els
Directors de les Escoles de l’Institut del Teatre per al seu coneixement i
efectes.”
Barcelona, 19 de maig de 2015.
El Secretari Delegat

Francesc Bartoll i Huerta
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