
 

ACCÉS I ADMISSIÓ 
Màster en disseny responsable en entorns turístics 

 

Accés als estudis del Màster 

La condicions d’accés als ensenyaments artístics oficials de màster són les que 

estableix l’article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei Orgànica 

2/2006 , de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 259, 27-10-2009): 

«1. Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en 

possessió d’un títol superior oficial d’ensenyaments artístics, d’un títol oficial de 

Graduat o Graduada o el seu equivalent expedit per una institució de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior que faculti al país expedidor del títol per a l’accés 

a ensenyaments de màster. 

2. Així mateix podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l’Espai 

Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus 

títols, prèvia comprovació per l’Administració educativa competent que aquells 

acrediten un nivell de formació equivalent. L’accés per aquesta via no implicarà, 

en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió 

l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els 

ensenyaments artístics de Màster. 

 

Admissió als estudis del Màster 

Les condicions d’admissió als ensenyaments artístics oficials de màster són les que 

estableix l’article 16 de l’esmentat Reial Decret 1614/2009: 

«1. Els estudiants podran ser admesos a un màster, d’acord amb els requisits 

específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguin propis del títol 

de Màster o estableixi l’Administració educativa competent. 

2. Les administracions educatives han d’incloure els procediments i requisits 

d’admissió en el pla d’estudis, entre els quals poden figurar requisits de 

formació prèvia específica en algunes disciplines. 

3. Aquests sistemes i procediments han d’incloure, en el cas d’estudiants amb 

necessitats educatives específiques derivades de la condició de discapacitat, 

els serveis i suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de 

possibles adaptacions curriculars." 

Es poden inscriure al màster les persones que tinguin alguna de les següents 

titulacions: 

 Títol de Disseny LOGSE, en les especialitats de Disseny d'Interiors o de 

Disseny de Producte. 

 Títol Superior de Disseny LOE, en les especialitats de Disseny d'Interiors o de 

Disseny de Producte. 

 Arquitectura Tècnica, Grau d'Enginyeria d'Edificació, Grau d'Edificació, Grau en 

Arquitectura Tècnica, Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. 



 
ACCÉS I ADMISSIÓ AL MÀSTER          2  

 

 Arquitectura. 

 Títols de Grau Universitari de les àrees relacionades amb el disseny d'interiors 

o de producte. 

El procés d'admissió al màster serà dut a terme per la Coordinació Acadèmica, 

integrada pel coordinador acadèmic i els coordinadors de mòdul i la seva funció serà 

garantir el correcte accés als estudis mitjançant la selecció dels candidats. 

En un període no superior a set dies hàbils i lectius des de la finalització del període de 

preinscripció als estudis de Màster, la Coordinació Acadèmica es reunirà per avaluar 

les sol·licituds rebudes, determinar si aquestes s'ajusten o no als requisits d'admissió 

establerts i per ordenar als candidats que compleixen els requisits segons la puntuació 

obtinguda, seguint els següents criteris: 

 Expedient acadèmic: màxim 3 punts. Aprovat: 1 punt, Notable: 2 punts, 

Excel·lent: 3 punts. 

 Experiència professional en el sector: màxim 2 punts. Per cada any 

d'experiència laboral 0,5 punts 

 Publicacions rellevants relacionades amb la temàtica del màster: màxim 2 

punts, a criteri de la Coordinació Acadèmica. 

 Assistència a congressos, cursos i seminaris relacionades amb la temàtica del 

màster: màxim 2 punts, a criteri de la Coordinació Acadèmica. 

En el moment de la preinscripció, els aspirants hauran de presentar la documentació 

següent: 

 Títol que li permeti l'accés. 

 Fotocòpia del document oficial d'identitat. 

Per poder ser baremat, l'aspirant haurà de presentar: certificat oficial de qualificacions 

del títol que li permet l'accés amb la seva nota final i de quants altres títols disposi. Per 

justificar l'experiència professional en el sector haurà de presentar un informe de vida 

laboral. 

En el cas que la sol·licitud de preinscripció acceptada no es formalitzi en el període de 

matrícula establert, no compleixi les condicions o presenti una renúncia explícita, es 

procedirà a cobrir la plaça amb els candidats en reserva. 

La Coordinació Acadèmica realitzarà una llista de prelació, indicant els candidats en 

reserva. En el cas que la sol·licitud de preinscripció acceptada no es formalitzi en el 

període de matrícula establert o presenti una renúncia explícita, es procedirà a cobrir 

la plaça amb els candidats en reserva. 


