NORMATIVA TREBALL FINAL D’ESTUDIS
ESDAP Catalunya
CURS 2019-2020
El Treball final d’estudis de l’ESDAP Catalunya és una assignatura de 22 crèdits ECTS a la
fase final del vuitè semestre, dels Ensenyaments Superiors de disseny.
Marc de referència
REAL DECRET 21/ 2015 MODIFICA 1614/2009

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y presentación de un Trabajo de fin de
estudios por parte del estudiante, que tendrá una extensión mínima de 6 y màxima de
30 créditos y deberá realizarse en la fase final de plan de estudios y estar orientado a la
evaluación de competencias asociadas al titulo.
DECRET 85/2014 de 10 de juny dels ensenyaments artístics superiors
En el DOGC NUM.6642 – 12-06.2014, ARTICLE 13, PUNT 5
Aquests ensenyaments conclouen amb la presentació del Treball de fi de grau que té
una assignació mínima de 6 crèdits i màxima de 30, orientat a l’avaluació de les
competències associades al títol.
Resolució ENS/1510/2014, Normativa de permanència ESDAP Catalunya
9.4 Criteris específics per al treball final.
L’alumne/a es pot matricular al Treball final de grau si ha superat la resta
d’assignatures, o bé si al mateix temps es matricula de la totalitat de les
assignatures que li resten per a finalitzar els estudis.
Matrícula
Segon semestre de quart curs:
L’alumne/a es podrà matricular de Treball final d’estudis si també es matricula de totes les
assignatures pendents del segon semestre que li resten per a finalitzar els estudis, incloses
les pràctiques professionals.

Lliurament del Treball final d’estudis
El Treball final d’estudis de l’ESDAP Catalunya és un treball de caràcter individual. L’alumne/a
de totes les especialitats sense excepció hauran de lliurar el seu Treball Final d’Estudis segons
s’especifiqui en document penjat al web de l’ESDAP Catalunya a l’inici del segon semestre (els
tutors de TFE també donaran les instruccions detallades).
L’alumne/a lliurarà i seguirà les instruccions tal com s’especifiqui en el document
d’instruccions i protocol a seguir per presentar oralment el TFE davant de la comissió
avaluadora.
http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-Estudis

Avaluació i promoció
L’alumne/a haurà d’haver superat la totalitat de les assignatures restants incloses les
pràctiques professionals per a ser avaluat i qualificat de Treball Final d’Estudis.
En el cas de no haver superat la totalitat de les assignatures restants, constarà un NP a
l’acta i perdrà la convocatòria.
Convocatòries
Marc de referència
Resolució ENS/1510/2014, Normativa de permanència
6.1 Els ensenyaments artístics conduents a títol Superior tenen una única convocatòria
per a cada període de tancament d’avaluacions continuades. En casos excepcionals la
direcció del centre pot autoritzar una segona convocatòria en el mateix semestre en el
qual s’ha fet el tancament de l’avaluació.
6.2 Els estudiants disposen, en general, d’un màxim de quatre convocatòries per a
superar cada assignatura.
Convocatòria ordinària
Amb caràcter general, quan un estudiant es matricula del Treball final d’Estudis, el cursa al 2n
semestre de 4t curs i s’avalua a la convocatòria del segon semestre, juntament amb
l’assignatura de Pràctiques professionals.
L’anul·lació de convocatòria per part de l’alumne/a
L’anul·lació de convocatòria de l’assignatura és del 14 al 17 d’abril del 2020.
http://www.esdap.cat/p/1/500/0/Calendari-19-20

Casos excepcionals
L’alumne/a que havent cursat el 2n semestre de 4t, no hagi pogut lliurar el Treball final
d’estudis en la data prevista, per una causa de força major degudament justificada, podrà
sol·licitar un ajornament dins del període de matrícula, mitjançant instància dirigida a el/la
Director/a del campus de l’ESDAP Catalunya i entrada per registre a la secretaria al més aviat
possible i com a màxim set dies naturals següents al dia de lliurament del Treball final
d’estudis.
Per concedir una pròrroga són causes suficients, si es justifiquen documentalment, les que
generen una absència perllongada de classe o impedeixen el lliurament en la data establerta,
com ara una malaltia greu justificada amb certificat mèdic oficial, hospitalització o accident de
l'alumne o de familiars de fins a segon grau i modificació sobrevinguda important de les
condicions laborals o familiars de l’estudiant. No es consideren com a motiu de sol·licitud de
pròrroga del Treball Final d’Estudis cap incidència tècnica fortuïta d’última hora i/o altres
circumstàncies atribuïbles a la falta de previsió de l’alumne/a.
El/La Director/a del campus valorarà si les circumstàncies s’ajusten a les causes descrites i
resoldrà la sol·licitud en Comissió de Coordinació General de l’ESDAP Catalunya, en el termini
màxim d’un mes i es comunicarà a l’alumne/a afectat la resolució d’aquesta.
Pràctiques professionals
L’assignatura de Pràctiques professionals s’haurà de finalitzar abans de les avaluacions, en el
període lectiu del calendari del segon semestre, juntament amb la resta d’assignatures del Pla
d’estudis. Això vol dir la finalització de les pràctiques d’empresa i el lliurament de la memòria
reflexiva al tutor/a de pràctiques professionals.
La qualificació final obtinguda serà introduïda pels tutors de pràctiques professionals en el
període previst en el calendari previ a l’avaluació de l’ESDAP Catalunya, com la resta de les
assignatures.
En cap cas, la realització del Treball final d’estudis, és una causa per allargar el temps de
realització de les pràctiques professionals.

Mobilitat d’estudiants de l’ESDAP Catalunya per realitzar una estada en Pràctiques en una
institució o empresa col·laboradora (SMT)
L’alumne/a que realitzi les Pràctiques professionals en mobilitat o en altres casos d’una
dificultat excepcional, les podrà realitzar durant els dos primers mesos del segon semestre
(febrer-març) i realitzar el seguiment del treball final d’estudis en tres tutories online amb el
tutor de TFE (El calendari de seguiment serà determinat pel tutor de TFE i es recolliran
evidències del seu progrés).
L’alumne/a haurà de presentar a la secretaria del campus on està matriculat una sol·licitud
dirigida a la Directora de l’ESDAP Catalunya. L’estudi de la sol·licitud i la determinació dels
casos excepcionals serà atorgada per al Coordinador de la comissió de pràctiques
professionals de l’ESDAP Catalunya al campus.
Qualificació del Treball final d’estudis
El tutor de Treball final d’estudis
El/la tutor/a participa de la qualificació del treball final d’estudis de l’alumne/a en tres
moments de l’assignatura: a l’inici, durant el desenvolupament i seguiment del projecte i al
final, amb un valor total del 20% de la qualificació final de l’assignatura.
El/la tutor/a de l’assignatura del Treball Final d’estudis no forma part de la comissió
avaluadora del seu alumnat.
La qualificació final obtinguda és el resultat matemàtic entre el 20% del tutor i el 80% de la
comissió avaluadora del Treball final d’estudis.
Comissió avaluadora de Treball final d’estudis
El Treball final d’estudis de l’alumne/a serà qualificat segons els criteris específics de la
rúbrica d’avaluació de l’especialitat corresponent amb un valor total del 80%.
La Comissió Avaluadora del Treball final d’estudis estarà formada per:
•

President/a: Professor/a de l’ESDAP Catalunya

•

Secretari/a: Professor/a de l’ESDAP Catalunya

•

Vocal 1: Professor/a de l’ESDAP Catalunya o un/a professional del disseny de
reconegut prestigi.

Organització i informació del Treball Final d’Estudis
Tota la informació actualitzada al web de l’ESDAP Catalunya, apartat alumnat, alumnes, treball
final d’estudis (Instruccions, procediment, recomanacions, guies,..).
També la relativa al procediment de lliurament de la documentació, nom dels membres de les
Comissions Avaluadores, el calendari d’actuacions per a l’exposició oral i el campus ESDAP
Catalunya on es realitzarà.
Per a la defensa oral del TFE davant la Comissió Avaluadora, l’alumne/a disposarà d’un màxim
de 20 minuts d’exposició i 10 minuts més, per respondre a les preguntes que li puguin
plantejar els membres de la Comissió.
http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-Estudis

Publicació dels resultats obtinguts i altres procediments
Publicació de les actes de la Comissió Avaluadora de TFE al web de l’ESDAP Catalunya,
apartat alumnat, alumnes, treball final d’estudis. El codi d’identificació de l’alumnat seran les
quatre últimes xifres del DNI.
http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-Estudis
Els membres professors de la Comissió Avaluadora TFE atendran l’aclariment de l’alumnat en
les dates publicades. L’alumne/a, escoltats els aclariments de la comissió avaluadora o
membre de la comissió, en el cas de continuar en disconformitat per una qualificació del
Treball Final d’Estudis, podrà adreçar una reclamació per escrit en el model establert i l’haurà
d’entrar per registre de la secretaria del campus ESDAP on està matriculat, de manera
argumentada i més precisa possible, indicant els apartats concrets que demana ser revisats.
La reclamació anirà dirigida a la Directora de l’ESDAP Catalunya i el termini de presentació és
de dos dies lectius (excepte dissabtes, diumenges i festius) segons calendari publicat de TFE
al web.
La Directora d’ESDAP Catalunya, prèvia consulta d’un Tribunal d’incidències, resoldrà la
reclamació. El tribunal d’incidències no estarà format, en cap cas, pels membres de la
Comissió avaluadora de TFE. La resolució adoptada es notificarà per escrit a l’interessat amb
una carta certificada al domicili que consta en les seves dades personals a la reclamació
(instància específica de TFE).
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada
davant el Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació.

