Benvolguts/des,
Espero que seguiu bé i el vostre entorn també!
Davant la incertesa de com evoluciona el COVID19, el Departament
d’Educació segueix les directrius del Departament de Salut, en aquest sentit
us informem que a causa de la situació d’excepcionalitat i d’incertesa
provocada pel COVID 19, ESDAP Catalunya ha pres les següents mesures
per a finalitzar el 2n semestre del curs 2019-2020, aprovades en la Comissió
de Coordinació General del 23 d’abril de 2020:
1.- donat que el retorn a les aules no es preveu a curt termini, per a finalitzar
el curs 2019-2020 l’activitat acadèmica lectiva tan formativa com
avaluativa per a finalitzar el curs 2019-2020 en tots els cursos i
assignatures del Títol superior de disseny que imparteix ESDAP
Catalunya es farà de manera no presencial, inclosa la defensa del TFE.
En aquest sentit:
1.1.- el professorat que imparteix a ESDAP Catalunya cal que segueixi les
directrius que dóna la Comissió de Pla d’Estudis, coordinades per la
Coordinació de l’Àrea Acadèmica: retorn de formularis i seguiment
d’avaluació.
1.2.- l’alumnat d’ESDAP Catalunya cal que segueixi les directrius del
professor/a titular per a seguir l’assignatura i poder ser avaluat i també cal
que segueixi les indicacions generals que li doni el seu tutor/a directrius
coordinades per a la Coordinació de Pla d’Acció Tutorial.
1.3.- l’alumnat que està realitzant les Pràctiques professionals obligatòries,
cal que segueix les directrius del tutor/a de pràctiques, coordinades per la
Coordinació de Pràctiques Professionals.
1.4.- l’alumnat i el professorat que està realitzant mobilitat internacional
dins el programa ERASMUS+ cal que segueix les directrius del coordinador/a
de mobilitat, coordinades per la Coordinació Mobilitat Internacional.

2.- les mesures adoptades han portat a ajustar el calendari acadèmic del curs
2019-2020 al nou escenari, modificació aprovada en la mateixa sessió de
CCG d’ESDAP Catalunya el 23 d’abril de 2020.
En els següents enllaços trobareu la informació que fa referència a dates de
finalització d’activitat lectiva, dates d’avaluació, dates de realització de tràmits
administratius,...
2.1.- Calendari general: indica avaluació i entrega de TFE
Enllaç web: http://www.esdap.cat/p/1/500/0/Calendari-19-20
2.2.-Calendari de sol·licituds: indica el període de totes les sol·licituds que es
poden fer online.
Enllaç web: http://www.esdap.cat/p/1/594/0/Sol%C2%B7licituds

Cuideu-vos molt, una abraçada,

Carme Ortiz
Directora

www.esdap.cat

Barcelona, 27 d’abril de 2020

