Procediment específic per a realitzar la formació addicional dels titulats en Disseny regulat pel
Decret 1496/1999 que vulguin obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació en l’EEES i
la mateixa especialitat. Curs 2013-2014.

Reconeixement de crèdits i formació addicional
Qui posseeixi el títol de Disseny (Decret 1496/1999) i vulgui obtenir el títol Superior de Disseny de la nova
titulació en l’EEES i la mateixa especialitat, obtindrà el reconeixement d’almenys 180 crèdits dels 240
totals i haurà de superar el menys els 60 crèdits de formació addicional que l’ESDAP hagi comunicat a la
Direcció General d’Ensenyaments de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
(ENS/2869/2011)
Si es el cas, l’estudiant podrà sol·licitar la validació de crèdits per activitat professional. Aquesta validació
serà a compte dels crèdits de la formació addicional (ENS/2869/2011)

Oferta de places
ESDAP- Deià

Especialitat Disseny d’Interiors

ESDAP- Llotja

Especialitat Disseny Gràfic
Especialitat Disseny d’Interiors
Especialitat Disseny de Moda
Especialitat Disseny de Producte

ESDAP- Ondara

Especialitat Disseny d’Interiors

ESDAP- Olot

Especialitat Disseny Gràfic
Especialitat Disseny d’Interiors

ESDAP- Pau Gargallo

Especialitat Disseny Gràfic

ESDAP- Serra i Abella

Especialitat Disseny Gràfic

ESDAP- Vic

Especialitat Disseny Gràfic

Requisits d’admissió
Estar en possessió del títol de Disseny regulat pel Decret 1496/1999 i haver cursat la mateixa especialitat a
la que es vol obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació en l’EEES

Sol·licituds d’inscripció
Les sol·licituds d’inscripció es lliuraran a la seu on es vulgui cursar la formació addicional.
Documentació:
Full de sol·licitud (ANNEX I)
Certificació acadèmica oficial que inclogui la mitjana de l’expedient acadèmic.
Còpia compulsada del títol o resguard de sol·licitud.

Admissió
l’admissió es realitzarà per ordre de qualificació dels aspirants inscrits. Els aspirants s’ordenaran segons el
barem que resulti de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Adjudicació de les places
L’adjudicació es realitzarà d’acord al nombre de places per especialitat ofertades a cada seu, i per ordre
de nota mitjana de l’expedient acadèmic.

Procediment de Reconeixement i/o validació de crèdits
Els aspirants admesos hauran de realitzar una única sol·licitud de reconeixement de crèdits i si es el cas, de
validació per experiència professional, i lliurar-la conjuntament amb la documentació requerida a la
Secretaria de la seu-ESDAP on hagi estat admès (ANNEX II)

Calendari del procediment
Presentació de sol·licitud

del 3 al 21 de juny de 2013

Publicació de les llistes de baremació i adjudicació

dia 28 de juny de 2013

Sol·licitud de reconeixement i/o validació

del 1 al 5 de juliol de 2013

Matrícula

16, 17 i 18 de setembre de 2013

Matrícula
La formalització de la matrícula es realitzarà el mes de setembre segons les dates indicades al calendari.

Import de la matrícula a la formació addicional
Els imports que s’indiquen a continuació són orientatius, ja que el nombre de crèdits reconeguts i/o validats
dependrà de l’especialitat i de cada expedient.
Import del crèdit ordinari

21,73€ x 60 Crèdits =

1.303,80€

Import del crèdit reconegut i/o validat (25% de l’import ordinari)

5,44€ x 180 Crèdits =

972,20€

TOTAL
Taxes per reconeixement i validació

2.276,00€
58,65€

FORMACIÓ ADDICIONAL DE CADA ESPECIALITAT

Ecoeficiència i sostenibilitat

SEM 2

Assignatura

SEM 1

ESPECIALITAT DE DISSENY GRÀFIC

4

Disseny i pensament

6

Org. de la prod. gràfica ind. Control d’execució

2

Gestió del disseny gràfic

4

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4 *

Projecte final d’estudis

22

Optativa matèria projectes monogràfics DG

6

Optativa matèria PM d’interdisciplinarietat

6

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4 *

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4 *
26

32

SEM 2

Assignatura

SEM 1

ESPECIALITAT DE DISSENY D’INTERIORS

Resistència de materials

3

Disseny i pensament

6

Organització i control d’execució d’interiors

2

Gestió del disseny d’interiors

4

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4*

Projecte final d’estudis

22

Optativa matèria projectes monogràfics DI

6

Optativa matèria PM d’interdisciplinarietat

6

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4*

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4*
26

31

Disseny i pensament

SEM 2

Assignatura

SEM 1

ESPECIALITAT DE DISSENY DE MODA

6

Patronatge i confecció III

4

Organització i control d’execució de moda

2

Gestió del disseny de moda

4

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4*

Projecte final d’estudis

22

Optativa matèria projectes monogràfics DM

6

Optativa matèria PM d’interdisciplinarietat

6

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4*

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4*
30

28

Disseny i pensament
Resistència de materials i estructures

SEM 2

Assignatura

SEM 1

ESPECIALITAT DE DISSENY DE PRODUCTE

6
3

Anàlisi del cicle de vida

3

Org. Prod. Ind. I control de l’execució de producte

2

Gestió del disseny industrial

4

Seminari d’introducció al projecte final d’estudis

4*

Projecte final d’estudis

22

Optativa matèria projectes monogràfics DM

6

Optativa matèria PM d’interdisciplinarietat

6

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4*

Optativa matèria Teoria, crítica i humanitats

4*
29

31

ANNEX I

del procediment específic per a realitzar la formació addicional dels titulats en Disseny regulat

pel Decret 1496/1999 que vulguin obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació en l’EEES i la
mateixa especialitat.

SOL·LICITUD D’ESTUDI D’EXPEDIENT ACADÈMIC

Dades personals
Cognoms i nom: .................................................................................................................
DNI/passaport/ NIE .................................................... Telèfon .............................................
Adreça............................................................................. Codi postal..................................
Municipi.......................................................... E-mail .........................................................

EXPOSO:
Que en possessió del títol de Disseny regulat pel Decret 1496/1999, en l’especialitat de
......................... obtingut a l’escola .........................................................................

SOL·LICITO:
La inscripció a la formació addicional en la mateixa especialitat de disseny el curs 2013-2014 a l’escola

......................................................................................................................................
per obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació en l’EEES

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:


Certificació acadèmica oficial que inclogui la mitjana de l’expedient acadèmic.



Còpia compulsada del títol o resguard de sol·licitud.

En cap cas s’admetrà la sol·licitud sense la totalitat de la documentació requerida

Data i signatura de la persona sol·licitant:

................................................, a ......... de ................................ de 2011

ANNEX II
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT I/O VALIDACIÓ DE CRÈDITS

Dades personals
Cognoms i nom: ..........................................................................................................
DNI/passaport/ NIE .................................................. Telèfon .......................................
Adreça........................................................................... Codi postal.............................
Municipi......................................................... E-mail ..................................................
Seu ....................................................... Especialitat i curs ..........................................

EXPOSO:
Que tenint cursats i superats1 els estudis següents:
1

En el cas d’estudis universitaris, es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits cursats, malgrat aquests

estudis no estiguin finalitzats.
1. Situació acadèmica: (Marqueu amb una “x” únicament la casella que pertoqui)
A.

Estudiants amb un títol de tècnic o tècnica superior d’Arts Plàstiques i Disseny o equivalent
acadèmic.

B.

Estudiants amb el títol de disseny regulat pel Decret 1496/1999 (antics ESD).

C.

Estudiants amb un títol oficial de grau o equivalent.
Estudiants amb un títol de tècnic superior de formació professional.

D.

Estudiants amb un títol no oficial, que tingui relació amb les competències dels ensenyaments
artístics superiors de disseny.

E.

Altres. Experiència professional i/o artística,
relacionada amb les competències dels
ensenyaments artístics superiors de disseny, o concursos premiats.

2. Que acompanyo la sol·licitud amb els documents següents:
a)

Còpia del resguard del pagament de l’import pel servei de secretaria. En cas de comptar amb algun
tipus de bonificació o exempció s’ha d’aportar la documentació oficial que ho acrediti (o fotocòpia
compulsada).

b)

En el cas d’estudis, certificació acadèmica oficial de la formació assolida, en la qual figuri la
denominació de les assignatures, crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en què es
van superar, així com les qualificacions obtingudes. Si és el cas, també Suplement Europeu al Títol.

En el cas de posseir un títol oficial de grau, de tècnic superior de FP o estudis no oficials, també s’ha
d’adjuntar:
c)

Pla docent o programa de les assignatures cursades i superades de les quals es sol·licita el
reconeixement, en el qual figurin les competències, els continguts i els coneixements associats,
amb el segell del centre de procedència.

d)

Pla d'estudis o quadre d’assignatures exigits per obtenir el títol dels estudis dels quals es sol·licita
el reconeixement, expedit pel centre d’origen amb el segell corresponent.

Si els estudis aportats han estat cursats en un centre de l’Espai Europeu d'Educació Superior, la
documentació dels apartats anteriors ha d’anar acompanyada, si escau, de la seva traducció oficial al
català o castellà i d’informació sobre el sistema de qualificacions del centre d’origen.
e)

En cas d’experiència professional i/o artística, certificació en la qual figuri descripció de les tasques
realitzades, la durada total en hores, dades de l’entitat social o persona responsable, període i lloc
de realització.
En el cas de concursos premiats, certificacions i/o documentació acreditativa.

3. Import per ingressar:
Els estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència, reconeixement i validació
de plans d’estudis tenen un preu per serveis de secretaria de 58,65 euros (ENS/80/2013).
58,65 €

Import ordinari

29,33 €

Import amb bonificació del 50%. Aporto fotocòpia compulsada del títol de família
nombrosa de primera categoria (o de categoria general, o de família
monoparental).

Exempt/a

Aporto fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa de segona categoria o
de categoria d’honor (o de categoria especial. Minusvalidesa igual o superior al
33%. Víctimes d’actes terroristes, cònjuges i fills/es).

Aquest import s’ha ingressar al compte especificat a cadascuna de les seus.
Compte ......................................................... oficina de “........................................”
(Cal omplir per la secretaria de la seu)

SOL·LICITO:
El reconeixement/validació de crèdits dels estudis previs cursats, en base a l’equivalència de continguts i de
la càrrega lectiva amb assignatures dels ensenyaments artístics superiors de Disseny.
Data i signatura de la persona sol·licitant:

................................................, a ......... de ................................ de 201..
AQUESTA SOL·LICITUD S’HA DE PRESENTAR A LA SECRETARIA DE LA SEU

Poden sol·licitar reconeixement de crèdits els casos següents:
Estudiants amb un títol oficial de grau o equivalent.
Estudiants amb el títol de disseny regulat pel Decret 1496/1999.
Estudiants amb un títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
Estudiants amb un títol de tècnic superior de formació professional.
Amb caràcter general, únicament podran ser objecte de reconeixement els ensenyaments complets que condueixin als títols
oficials amb validesa a tot el territori espanyol. També podran ser objecte de reconeixement els períodes d’estudis superats
que condueixin a titulacions superiors oficials d’ensenyaments de grau universitari o equivalents.
En cap cas podrà ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents a:
a) Els treballs finals d’estudis d’ensenyaments universitaris o artístics superiors.
b) Els mòduls d’obra final o de projecte integrat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
c) Els mòduls professionals de projecte dels ensenyaments de formació professional
d) Els mòduls de projecte final dels ensenyaments esportius.
Poden sol·licitar validació de crèdits els estudiants que acreditin (sempre que tinguin relació amb les competències de la
titulació que està cursant l’estudiant):
L’experiència professional i/o artística
Concursos premiats
Altres estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits
Els nombre de crèdits que es poden validar no pot superar els 36 crèdits.
Criteris per a la resolució del reconeixement i/o validació
Es valorarà l’adequació de les competències de les matèries i assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les
matèries i assignatures del pla d’estudis del títol al qual accedeix.
El reconeixement i/o validació serà d’aplicació quan es formalitzi la matrícula a l’Escola Superior de Disseny i d’Arts
Plàstiques (ESDAP). No té validesa per altres escoles ni estudis.

