Informació específica
Alumnat de pràctiques ESDAP

Les pràctiques professionals és una matèria obligatòria i específica
en el currículum dels ensenyaments artístics superiors de disseny de
l’ESDAP Catalunya, contempla la formació pràctica de l’alumnat que
haurà de realitzar en l’últim curs dels ensenyaments i abans de la finalització i defensar el seu Projecte final d’Estudis.
L’assignatura de caràcter pràctic es realitza mitjançant conveni amb
centres de treball col·laboradors on l’alumnat realitza les seves pràctiques professionals. És un pont entre la formació que rep l’alumne a
l’Escola Superior i l’entorn professional del disseny.

Matrícula

En els ensenyaments superiors de disseny es podrà realitzar les pràctiques professionals en general, en el transcurs del quart curs, setè -matrícula manual secretaris- i vuitè SEMESTRE -matrícula aplicació-. En tot
cas, ha de tenir els 180 crèdits finalitzats.
Si NO finalitza DURANT el vuitè semestre, l’alumne o l’alumna, no podrà
presentar el projecte final d’estudis, i ha de tornar a formalitzar la matrícula de les dues assignatures: pràctiques professionals i projecte final
d’estudis.

Banc Integrat
de Dades (BID)

El BID és l’aplicació informàtica del Departament d’Ensenyament que
gestiona els convenis de la formació en centres de treball (FCT). El fet que
el centre de treball estigui donat d’alta i homologat és el requisit necessari
per poder formalitzar els convenis de pràctiques.
Quadern de pràctiques
1.El quadern de pràctiques és l’eina telemàtica de seguiment de les pràctiques de l’alumne.
2.El quadern de pràctiques de l’alumne conté:
– El conveni de pràctiques.
– Els plans d’activitats per a la formació pràctica en centres de
treball.
– Els informes periòdics de l’activitat diària.
– La valoració parcial dels resultats d’aprenentatge
(contacte de seguiment).
– La valoració final dels resultats d’aprenentatge
(contacte de valoració).
– La valoració del dossier.
– L’avaluació del quadern (resultats d’aprenentatge).
– La qualificació.

Avaluació

Abans de fer l’avaluació final, cal que el quadern de pràctiques estigui
totalment emplenat. (Alumne i empresa)
L’avaluació de l’assignatura de pràctiques professionals la porta a terme
la junta d’avaluació de quart curs/tutor de pràctiques del centre docent i
tutor de pràctiques de l’empresa) i ha de tenir en compte la valoració de
l’entitat col·laboradora recollida en el document “Valoració final” (Ref 15) i
la memòria descrita a la guia docent de l’assignatura per part de l’alumne.
1 .Marc relacional/actitud de l’alumne/a (30 %) BID
2. Marc procedimental i metodològic (40%) BID
3. Marc conceptual/ aspectes formals (30%) Memoria escrita

Document
memòria
de les
pràctiques
professionals

Treball memòria escrita:
Valoració crítica de les tasques desenvolupades a partir de les activitats
(Pla d’activitats)
1. Reflexió sobre la pràctica professional en relació a:
-la infuència social positiva de les activitats de disseny
-la incidència en la millora de la qualitat de vida i medi ambient
-la innovació i qualitat en la producció de l’empresa

Aspectes formals a seguir:
1. Cal seguir el model de memòria establert.
2. El treball tindrà una extensió màxima recomanada de 2500 caràcters amb un cos de tipografa de 12 punts.
3. Es seguiran els tres apartats de forma diferenciada.

Qualificació

La qualificació, ha de ser numèrica amb un decimal (article 5.4 del Reial
decret 1614/2009, de 26 d’octubre, esmentat) (veure guia docent)
Segons la resolució de permanència EAS 2014: 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. Els estudiants
disposen, en general, d’un màxim de quatre convocatòries per a superar
l’assignatura de pràctiques professionals.

