
Ref. 2620 

Conveni de col•aboració subscrit entre les universitats de les Illes Balears, Rovira 

i Virgili, Lleida i Murcia per a la realització del programa de doctorat en Tecnologia 

Educativa 

La Universitat de les Illes Balears, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de 

Lleida i la Universidad de Murcia, conscients de la importáncia que té consolidar les 

relacions interuniversitáries, convenim a conjuminar esforlos per dur a terme un 

doctorat en tecnologia educativa que contribueixi a facilitar una formació avançada 

orientada a qualificar recursos humans que impulsin la docéncia i la recerca, i que 

afavoreixi la qualificació professional, en el camp de la nutrició i les seves aplicacions, 

en qué tenim interessos comuns. 

D'una part, la Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes 

Balears, com a representant d'aquesta institució, segons el que estableix la Llei 

orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgánica 

4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els 

Estatuts d'aquesta universitat, i en virtut del seu nomenament pel Decret 25/2011, 

d'1 d'abril (BOIB n. 53, de 9 d'abril de 2011), amb domicili social a la carretera de 

Valldemossa, km 7,5, codi postal 07122 de Palma, amb CIF Q-0718001-A. 

D'una altra, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili, 

com a representant d'aquesta institució, segons el que estableix la Llei orgánica 

6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 

12 d'abril, i el Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre), 

pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, i en virtut del seu nomenament 

pel Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), amb 

domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i amb NIF Q-

9350003-A. 



D'una altra, el Sr. Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, com a 

representant d'aquesta institució, segons el que estableix la Llei 6/2001, de 21 de 

desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 12 abril, i el 

Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, 

i en virtut del seu nomenament pel Decret 340/2011, de 27 de maig (DOGC núm. 

5882 de 19 de maig), amb domicili social a la plala de Víctor Siurana, 1, codi postal 

25003 de Lleida, i amb CIF Q-7550001-G. 

I d'una altra, el Sr. José Antonio Cobacho Gómez, rector de la Universidad de 

Murcia, com a representant d'aquesta institució, segons el que estableix la Llei 

6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 

12 d'abril, i el Decret 86/2004, de 27 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts 

d'aquesta Universitat i, en virtut del seu nomenament pel Decret 68/2010, de 9 

d'abril (BORM núm. 85, de 15 d'abril), amb domicili social a l'avinguda Teniente 

Flomesta, 5, codi postal 30003 de Múrcia, i amb CIF Q-3018001-B. 

MANIFESTEM 

La progressiva harmonització dels sistemes universitaris exigida pel procés de 

construcció de l'espai europeu d'educació superior, iniciat el 1999 amb la Declaració 

de Bolonya i la consegüent interacció operada entre aquests sistemes per les 

diverses normatives nacionals successivament promulgades, ha dotat d'una 

dimensió i d'una agilitat sense precedents el procés de canvi emprés per les 

universitats europees. 

La Declaració de Bolonya inclou, entre els seus principals objectius, l'adopció d'un 

sistema basat fonamentalment en tres cicles principals: grau, máster i doctorat. Els 

estudis oficials de doctorat tenen com a finalitat la formació avanada de 

l'estudiant en les técniques de recerca conduents a l'obtenció del títol de doctor. 



La Constitució espanyola de 1978 va consagrar en l'article 27.10 l'autonomia de les 

universitats i va garantir, amb aquesta, les Ilibertats de cátedra, d'estudi i de recerca, 

així com l'autonomia de gestió i administració dels seus propis recursos. 

La Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 

orgánica 4/2007, de 12 d'abril, defineix en l'article 2 les dimensions de l'autonomia 

universitária, incloent-hi l'expedició dels títols de carácter oficial i validesa en tot el 

territori nacional i dels diplomes i títols propis. 

III 

El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, estableix en el seu article únic, punt u: "Les universitats, 

mitjanant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, poden organitzar 

ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció d'un únic títol oficial de graduat o 

graduada, máster universitari o doctor o doctora. Amb aquesta finalitat, el pla 

d'estudis ha d'incloure el corresponent conveni on s'ha d'especificar, com a mínim, 

quina universitat és responsable de la custódia dels expedients dels estudiants i de 

l'expedició i registre del títol, així com el procediment de modificació o extinció de 

plans d'estudis. En el supósit de convenis amb universitats estrangeres, s'hi ha 

d'adjuntar una certificació expedida per l'autoritat competent o, si s'escau, per 

l'entitat acreditadora, del carácter oficial o acreditat de la universitat o universitats 

estrangeres de qué es tracti. En tot cas, la universitat espanyola ha de custodiar els 

expedients dels títols que expedeixi. A aquests efectes s'entén per títol conjunt el 

corresponent a un únic pla d'estudis oficial dissenyat per dues o més universitats, 

espanyoles o estrangeres, que han subscrit el corresponent conveni de col•aboració i 

que han presentat una única sol«licitud de verificació, a efectes del procediment que 

estableix l'article 25 d'aquest Reial decret. Aquesta sol•licitud ha d'estar subscrita per 

totes les universitats participants que, així mateix, han de designar a quina correspon 

la representació en el procediment esmentat." 



IV 

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 

oficials de doctorat, té per objecte regular l'organització dels estudis de doctorat 

corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials conduents a 

l'obtenció del títol de doctor o doctora, i té carácter oficial i validesa en tot el 

territori nacional. 

V 

El Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris 

oficials, regula en l'article 12 l'expedició de títols conjunts de doctor obtinguts 

després de la superació d'un programa conjunt entre universitats espanyoles. 

VI 

Les universitats signatáries considerem d'interés, per a la millor formació dels 

estudiants i en funció d'una millor utilització dels recursos humans disponibles, la 

realització conjunta d'un programa de doctorat en Tecnologia Educativa. 

VII 

Per tot aixó, les universitats participants volem subscriure un conveni d'acord amb 

les següents 

CLÁUSULES 

PRIMERA. OBJECTE 

L'objecte d'aquest conveni de col•aboració interuniversitária és la realització d'un 

doctorat conjunt sobre tecnologia educativa entre la Universitat Rovira i Virgili, la 

Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la Universidad de Murcia 

sumant els esforpos formatius dels grups participants de cada universitat. 

SEGONA. CONDICIONS GENERALS 

El programa de doctorat objecte d'aquest conveni de col•aboració és interuniversitari 



i cada universitat h i participa en igualtat de drets i condicions. Queda oberta la 

possibilitat que s'hi incorporin altres universitats. 

TERCERA. DETERMINACIÓ DE LA UNIVERSITAT COORDINADORA 

Les universitats signatáries d'aquest conveni determinem que la universitat 

coordinadora del programa de doctorat és la Universitat de les Illes Balears. 

QUARTA. ÓRGANS RESPONSABLES 

Els órgans responsables del programa de doctorat en cadascuna de les universitats 

participants són: 

• Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears 

• L'órgan responsable del doctorat a la Facultat de Ciéncies de l'Educació i 

Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili 

• L'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida 

• La Secció de Postgrau de la Universidad de Murcia 

En el futur s'hi poden incorporar nous órgans, amb l'acord de les comissions 

coordinadores del programa de doctorat, la composició de la qual s'indica a la 

cláusula següent. 

CINQUENA. COMISSIÓ COORDINADORA DEL TÍTOL 

I. A l'efecte d'organitzar i supervisar les activitats de l'estudi, cadascuna de les 

universitats participants ha de nomenar un coordinador, que ha de ser membre 

dels cossos docents universitaris d'aquesta universitat i estar vinculat a aquest 

programa/títol. 

2. La comissió coordinadora del títol, formada pels coordinadors de cada universitat, és 

l'órgan collegiat capacitat per prendre les decisions oportunes per a l'adequada 

coordinació dels ensenyaments i garantir la qualitat de títol, sempre que no siguin 

competéncia d'altres instáncies de cada universitat. Per constituir la comissió 

coordinadora és necessária la preséncia de tots els seus membres i s'ad met, si 

escau, la substitució o delegació, sempre que es compleixin els requisits establerts a 



l'apartat 1 d'aquesta cláusula. Els acords s'adopten per majoria, Ilevat que la 

comissió estigui formada per dos membres, cas en qué es requereix la unanimitat. 

3. La comissió coordinadora del títol té les funcions següents, a més de la que s'assenyala 

al parágraf anterior: 

• Dur a terme el seguiment i avaluació de la marxa del títol i proposar 

anualment, perqué siguin aprovades pels órgans encarregats del 

desenvolupament d'estudi, i d'acord amb el procediment establert a aquest 

efecte per cada universitat participant, les modificacions a l'estudi que 

consideri oportunes, així com, si escau, la proposta de renovació corresponent. 

• Harmonitzar les diferéncies que hi pugui haver entre les modalitats 

d'implantació del títol a cada universitat, per garantir el servei als 

estudiants i proposar els mecanismes oportuns que facilitin la mobilitat 

d'estudiants i professors. 

SISENA. MATRÍCULA I GESTIC5 ACADÉMICA 

Els estudiants han de sol•icitar la preinscripció a alguna de les universitats 

responsables i els admesos al programa s'han de matricular a la universitat per la 

qual siguin seleccionats, o a la universitat que triin, si ho són en més d'una, 

d'acord amb les normatives corresponents. Des del servei o administració 

corresponent de cada universitat cal comunicar els estudiants matriculats a les 

altres, perqué siguin considerats a efectes académics posteriors. 

Cada universitat assumeix les tasques de tramitació dels expedients dels estudiants 

relatius als títols oficials la impartició dels quals és objecte d'aquest conveni, d'acord 

amb el que disposa l'article únic punt u del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel 

qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 

l'ordenació dels ensenyaments universitaris, i d'acord amb el Reial decret 99/2011, 

de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

Als estudiants matriculats al programa, amb independéncia de la universitat per la 

qual s'hagin matriculat, se'ls reconeixen els cursos i activitats fets previstos en aquest 



programa en qualsevol de les universitats. A aquests efectes, cal assegurar que les 

actes i la documentació corresponents arribin al servei o administració de la 

universitat on s'ha matriculat l'estudiant perqué siguin incorporades al seu expedient 

de doctorat. Cada universitat ha de fer el reconeixement académic als seus 

professors que correspongui, d'acord amb la seva normativa. 

SETENA. EXPEDICIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR 

L'emissió de títols correspon a cadascuna de les universitats participants, d'acord amb 

la cláusula segona d'aquest conveni. 

En el cas que les universitats participants duguin a terme la gestió i tramitació 

administrativa dels expedients académics dels estudiants matriculats, els trasllats 

d'expedient dels estudiants matriculats en el títol de qualsevol de les universitats 

participants han de ser automáticament reconeguts per la universitat receptora, 

d'acord, en tot cas, amb el régim previst per als trasllats d'expedients i les 

convalidacions en la normativa interna que resulti d'aplicació. 

En tots els títols i en els certificats relacionats amb el títol cal fer esment exprés de la 

naturalesa interuniversitária del doctorat conjunt i de les universitats que hi 

participen. 

VUITENA. INTERCANVI D'INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 

La col•aboració interuniversitária porta amb si la transmissió i posterior 

tracta ment de dades de carácter personal registrades en suport físic, per la qual 

cosa les universitats signatáries ens comprometem a complir la legislació en vigor 

en matéria de protecció de dades i a adoptar les mesures necessáries en cada cas 

perqué aquesta protecció sigui real i efectiva. 

NOVENA. MOBILITAT 

El programa de doctorat en Tecnologia Educativa preveu la mobilitat estudiantil i de 

professorat necessária per poder-lo dur a terme. A aquests efectes els cursos 

preveuen horaris d'impartició que faciliten el trasllat i l'aprofitament corresponent. 



Les universitats hem de facilitar aquestes mobilitats considerant els estudiants i 

professors amb els mateixos drets dels seus propis estudiants i professors per poder 

utilitzar els serveis universitaris. 

DESENA. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 

Per tal que l'organització dels ensenyaments del doctorat funcioni eficientment i 

per crear la confiana sobre la qual descansa el procés d'acreditació de títols, el 

programa de doctorat en Tecnologia Educativa compta amb el sistema de garantia de 

qualitat de la universitat coordinadora, que ha de facilitar a la resta d'universitats 

els documents necessaris per formalitzar els protocols d'avaluació de la qualitat que 

siguin pertinents. Cadascuna de la resta d'universitats responsables es compromet, a 

través de les respectives unitats de qualitat, a recollir la informació necessária i a 

remetre-la a la universitat coordinadora. 

La Comissió de Garantia Interna de la Qualitat del doctorat en Tecnologia Educativa 

compta amb el suport técnic de la Universitat de les Illes Balears a través dels 

vicerectorats implicats en el desenvolupament del doctorat (vicerectorats de 

Postgrau i Formació Permanent, de Docéncia i Qualitat, d'Internacionalització i 

Cooperació, d'Ordenació Académica i Professorat, i d'Estudiants). 

Els objectius d'aquesta comissió són: 

• Propiciar la millora contínua i sistemática del postgrau. 

• Assegurar el desenvolupament del sistema de garantia interna de la qualitat 

del postgrau. 

• Constituir un servei de suport a la coordinació del postgrau en la presa de 

decisions per millorar-lo. 

• Potenciar la participació de tots els col«lectius implicats en l'avaluació i millora 

de la qualitat del postgrau. 

Les seves funcions són les següents: 

• Recollir i analitzar la informació relacionada amb els procediments per 

garantir la qualitat del postgrau. 



• Proposar les estimacions dels indicadors de seguiment de la qualitat del 

postgrau. 

• Coordinar la recollida d'informació procedent de les diferents universitats 

participants. 

• Proposar els criteris i estándards per a la suspensió temporal o definitiva del 

postgrau i, si escau, assegurar-ne l'aplicació, sense perjudici del que disposin 

les universitats signatáries sobre la matéria a les normatives respectives. 

• Definir accions de millora del postgrau i informar-ne la coordinació del 

postgrau, l'órgan responsable del doctorat a la Facultat de Ciéncies de 

l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, el Centre d'Estudis de 

Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, l'Escola de Doctorat de la 

Universitat de Lleida i la Secció de Postgrau de la Universidad de Murcia. 

• Dinamitzar i coordinar la posada en marxa de les propostes de millora del 

postgrau. 

• Elaborar, cada dos anys, un informe de seguiment del postgrau prenent com a 

referent els indicadors de qualitat establerts, sense perjudici d'altres 

activitats de seguiment que les universitats signatáries puguem establir. 

• Contribuir a superar els processos d'avaluació (seguiment/acreditació) del 

postgrau esta blerts per l'ANECA. 

• Assegurar la confidencialitat de la informació generada, així com la difusió 

de la que sigui d'interés per a la comunitat universitária i la societat. 

• Aquelles altres que considerem les universitats signatáries. 

Aquesta comissió ha de definir el seu reglament de funcionament intern un cop 

s'hagi posat en marxa el postgrau. En aquest reglament cal al•udir, almenys, al 

procés de constitució de la Comissió de Garantia Interna de la Qualitat del doctorat en 

Tecnologia Educativa, a la renovació dels seus membres i al procés a seguir per a la presa 

de decisions. 

ONZENA. FINAWAMENT 

El programa de doctorat en Tecnologia Educativa ha de comptar amb el finanament 



global que resulti dels finançaments que cadascuna de les universitats responsables 

atorgui amb els criteris que aquestes estableixin. 

Les comissions corresponents han de decidir com s'aplica qualsevol altra subvenció 

económica que aconsegueixi el programa d'altres procedéncies. En aquest sentit, les 

universitats responsables han de concórrer amb el programa a les convocatóries de 

finançament de qualitat que s'obrin per donar suport al programa. 

Amb el finanament anterior cal afrontar les diferents necessitats del programa: 

mobilitat d'estudiants i de professorat, infraestructures docents i investigadores, etc. 

Amb carácter general la universitat coordinadora ha de participar en totes les 

convocatóries de mobilitat de professorat que convoqui el Ministeri d'Educació, i ha 

de justificar mitjarnant l'elaboració de la corresponent memória les despeses 

derivades de la mobilitat corresponent. 

DOTZENA. MODIFICACIÓ 0 EXTINCIÓ DEL DOCTORAT 

Els criteris que es pacten per a la suspensió temporal o definitiva d'aquest programa 

de doctorat, sense perjudici que les universitats participants puguin considerar la 

conveniéncia d'acordar-ne uns altres amb aquesta mateixa finalitat, fan referéncia a:. 

1. La demanda d'accés. El nombre total de matriculats i la demanda d'accés al 

programa són indicadors de pertinéncia. El descens de matriculats durant un 

determinat període de temps consecutiu és motiu per considerar la suspensió 

temporal o definitiva del programa de doctorat o la necessitat de redefinir-lo en el 

marc d'altres ensenyaments afins que s'imparteixen a les universitats participants. 

2. El rendiment académic. La disminució de les taxes d'éxit, graduació, eficiéncia i 

altres indicadors de seguiment dels resultats académics i l'augment de la taxa 

d'abandonament del programa de doctorat són motiu per considerar la interrupció 

temporal o definitiva del programa o per introduir-hi reformes, després d'un estudi 

de les raons que han provocat la disminució de la taxa d'éxit i l'augment de les taxes 

d'abandonament. 

3. La qualitat. El programa ha de complir els nivells de qualitat que les universitats 



responsables han acordat establir quant a professorat, personal de suport, recursos i 

serveis. 

4. Els resultats del procés d'acredítació. No superar el procés d'acreditació previst pel 

Ministeri és motiu per considerar la suspensió definitiva o la redefinició del 

programa. 

Els corresponents órgans de govern dels estudis de postgrau de les diferents 

universitats responsables han d'arbitrar els mecanismes a través dels quals 

salvaguardar els drets i compromisos adquirits amb els estudiants que cursen un 

postgrau suspés. 

TRETZENA. ADHESIÓ I DESVINCULACIÓ DE NOVES UNIVERSITATS 

Es poden adherir al conveni altres universitats, després de l'aprovació unánime de 

totes les universitats signatáries del conveni en vigor. L'adhesió suposa l'acceptació 

de totes les cláusules recollides en aquest document. Les universitats que s'hi 

adhereixin tenen els mateixos drets i obligacions que la resta d'universitats 

participants. 

Qualsevol de les universitats que en forma part pot desvincular-se del conveni sense 

que aixó n' afecti l'eficácia. En qualsevol cas, sempre cal garantir als doctorands la 

possibilitat de finalitzar els estudis iniciats d'acord amb el que estipula el conveni. La 

universitat que inicii un procés de desvinculació ha de comunicar-ho a la universitat 

coordinadora amb una antelació máxima de tres mesos. 

CATORZENA. VIGÉNCIA 

Aquest conveni té validesa des de la data de signatura, té una durada mínima d'un 

any i es prorroga tácitament per períodes de dos anys si no hi ha cap denúncia prévia 

de qualsevol de les parts amb una antelació de sis mesos a la seva finalització. 

QUINZENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Aquest conveni s'extingeix per qualsevol de les causes següents: 

• El mutu acord de totes les parts signatáries. 



Palma, 10 de gener de 2013 Tarragona, de 	aSL. de 2013 

Universitat de Lleida 	El rector de El rec 

Lleida, 	ségener de 2013 	 Múrcia, 15 de gen se 201 

I, en senyal de conformitat, subscrivim aquest conveni. 

La rectora de la Universitat de les Illes 

Balears 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili 

UNIVERSITAT 

ROVI A 1 VIRGILI 

RAT 

• L'expiració del termini de durada inicial o de la prórroga quan hi hagi u n a 

denúncia explícita d'alguna de les parts. 

La decisió de resoldre el conveni per part d'una de les parts signatáries no n'implica 

necessáriament l'extinció entre la resta de parts en el cas que s'hi sumin més 

universitats. Als estudiants que ja han iniciat estudis al programa de doctorat 

abans de la data de resolució d'aquest conveni se'ls apliquen les cláusules que s'hi 

detallen. 

SETZENA. JURISDICCIÓ COMPETENT 

Les qüestions relatives a la interpretació, desenvolupament i abast de les obligacions 

i el dret derivats d'aquest conveni competeixen a la jurisdicció contenciosa 

administrativa, d'acord amb les previsions contingudes a la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

CLÁUSULA ADDICIONAL 

Totes les denominacions contingudes en aquesta normativa referides a órgans 

unipersonals de govern i representació s'entenen que s'han fet i que s'utilitzen 

indistintament en génere masculí o femení, segons el sexe del titular que els ocupi. 
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