TREBALL FINAL D’ESTUDIS ESDAP CATALUNYA
PROTOCOL DE SEGUIMENT PEL CURS 2018/19
L’assignatura de Treball Final d’estudis és una matèria obligatòria en la fase final dels Ensenyaments superiors
de disseny. El TFE té 22 crèdits.
El desenvolupament del TFE està regulat per la Normativa interna del Treball Final de Grau i aprovat per
DECRET 85/2014 de 10 de juny dels ensenyaments artístics superiors.

Calendari
dates

tasca

responsable

2a quinzena de gener
2018

Reunió informativa sobre el TFG; Informació dels
possibles tutors.
Lliurament dels fulls per sol·licitar tutor.
Data màxima i lloc per lliurar-lo.

Cap de
departament de
l’especialitat

Cap de
departament de
l’especialitat

document

Full de sol·licitud

Primera setmana de
febrer

designació del tutor/a

Primers dies de febrer

Publicació dels documents d’instruccions i rúbriques

Coordinador/a
Àrea acadèmica i de
secretaria i gestió

Web ESDAP
Alumnes>TFE

Definició del briefing del TFG i títol del TFE i àmbit
principal aportació i cronograma del treball.
L’alumna el lliura al tutor.

Alumne/a
Tutor

Document
inscripció TFE

El tutor omple el primer apartat de l’informe del tutor
del TFE amb l’alumnat.
Signar el document i donar còpia a l’alumne/a
En cas que la qualificació sigui inferior a 5, informar a
l’alumnat del període d’anul·lació de convocatòria.

Alumne/a
Tutor/a del TFE

Document informe
tutor
Document
inscripció TFE

Fins a l’1 de març

Fins al 8 de març

Fins al 8 de març de 2019

Fins a l’14 de març

Fins al 2 d’abril de 2019

Fins al 6 de maig

Fins al 24 de maig

De l’1 al 24 de maig

El tutor tramet al CPE del campus el document
d’inscripció del TFE (Adjunt al protocol)
Els CPE recullen i fan arribar els documents d’inscripció
junt amb el document resum R3 enviat des de
coordinació àrea secretaria i gestió amb les dades
sol·licitades. Comprova junt amb el tutor, les dades de
matricula i de Pràctiques professionals.
Enviar la llista definitiva.
Seguiment dels avenços del treball (2.1 i 2.2)
Signar el document informe tutor. Còpia per a l’alumnat.
Seguiment dels avenços del treball i situació (2.1 i 2.2)
Signar el document informe tutor. Còpia per a l’alumnat.
Orientacions del TFE previ al lliurament, del resultat
obtingut del treball final d’estudis per part del tutor.
Signar el document informe tutor. Còpia per a l’alumnat.
Observacions prèvies al lliurament final.
L’alumnat haurà d’accedir i fer prova de càrrega
d’arxius. En cas de detectar algun problema, informa de
forma immediata al tutor.

Full de sol·licitud

Tutor/a del TFE

Tutors i CPE del
campus

Excel R3

Alumne/a
Tutor/a del TFE

Document informe
tutor

Alumne/a
Tutor/a del TFE

Document informe
tutor

Alumne/a
Tutor/a del TFE

Document informe
tutor

Alumnat

Enllaç enviat al seu
correu email.

Entre el 20 de maig i el 2
de juny.

Alumne/a

Enllaç enviat al seu
correu email.

Acte de graduació dels Ensenyaments Artístics superiors
Teatre Victòria
Alumnat / Familiars
Tutor/a del TFE / Tutors de quart curs

Tutor/a de quart
curs
CPE

Llistes assistents a
l’acte, invitacions

Abans del 5 de juny

Organització de les comissions avaluadores

Coordinació àrea
acadèmica i CPE

Abans del 15 de juny

Publicació de les comissions avaluadores de TFE
Data / composició /lloc

3 de juny

Abans del 17 de juny

Lliurament del treball final d’estudis, penjat en l’entorn
digital.

Estudi i Valoració dels TFE (Part resultats obtinguts)

el 17 de juny de juny

Reunió de presidents de comissions avaluadores

Dates estimades:
el 19 i el 20 de juny

Exposicions orals i defenses dels TFE davant CA
(verifiqueu dia i hora al web ESDAP Catalunya)

Abans del 27 de juny

Reunió de presidents de comissions avaluadores i
tancament d’actes del TFE

28 de juny

Publicació qualificacions TFE

1 de juliol

Aclariments per part dels membres professors de les
comissions avaluadores

1 i 2 de juliol

Període de sol·licitud de revisió de qualificació

3 juliol

Tramesa de les sol·licituds per part dels secretaris del
campus a la coordinació àrea secretaria i gestió.

Abans del 10 de juliol de
2019

Abans del 20 de juliol de
2019

Abans del 20 de juliol
2019
Juny-setembre 2020

Revisió de treballs per part del tribunal d’incidències

Tramesa de la resolució per carta certificada a
l’alumne/a, al domicili que consta a la sol·licitud de
l’alumne/a.
Publicació qualificacions finals del TFE
Introducció en els expedients de l’alumnat (secretaria
virtual)
Tancament del procediment.
Retorn de TFE
Enviar correu email al cap de departament per concertar
dia i hora.

Coordinació àrea
acadèmica
Comissió
avaluadora i
tutors
Presidents
comissions
Coordinador/a àrea
acadèmica
Coordinador/a àrea
acadèmica
Presidents
comissions
Coordinador/a àrea
acadèmica
Coordinador àrea
secretaria
CPE campus
President i vocal de
la comissió
avaluadora
Alumne / a
Secretaria del
campus
Alumne / a
Secretaris
Coordinador/a
Àrea acadèmica i de
secretaria i gestió
Tribunal
d’incidències
Director/a de
l’ESDAP
Coordinador/a àrea
acadèmica
Director/a de
l’ESDAP
Coordinador/a àrea
secretaria
Coordinador/a àrea
secretaria
Alumnat
Cap de
departament

Web
Alumnes>treball
final

Acta d’acords

Web
Alumnes>treball
final

Acta d’acords
Web
Tauler anuncis
campus
11 a 13.30 h
Campus
presentació oral
Horari estiu de les
secretaries

Escàner de les
sol·licituds

Acta d’acords

informe amb la
qualificació final
obtinguda

web

Curs 2019-20

Recollir anuari de TFE

Alumnat
Secretaria campus

A partir del juliol 2019

L’alumnat pot gaudir de tota la informació que s’anirà
publicant de concursos, workshops, premis i beques a
l’Alumni ESDAP Catalunya.

Alumni
Coordinació

Linkedin
WEB

Format del treball
Els estudis conduents a l’obtenció dels títols superiors de disseny, equivalent a tots els efectes al grau
universitari, inclouen l’elaboració d’un treball global on l’alumnat demostri el nivell d’assoliment i la defensa
oral d’un projecte orientat a verificar l’adquisició de les competències associades a la matèria.
El TFE té per objectiu comunicar d’una manera organitzada, formal, clara i precisa els resultats o conclusions
a què l’estudiant ha arribat amb la realització d’un projecte en el tema que ha triat, així com la metodologia
que ha utilitzat, el procés seguit, el documents consultats, els documents realitzats, etc. El TFE ha de seguir
les instruccions de TFE ESDAP Catalunya i acomplir els apartats de la rúbrica d’avaluació. Cal afegir-hi a les
metadades de l’apartat 1, un resum -abstract- de 200 a 300 paraules i de 3 a 5 paraules clau.
El procediment general que seguirà l’alumne/a serà sol·licitar al coordinador CPE del campus, durant l’última
setmana de gener, les preferències per l’adjudicació de Tutor de TFE (omplint el document adjunt amb la
desiderates per ordre de preferència, entre els assignats pel cap d’estudis del centre i amb una breu
argumentació de l’àmbit/temàtica del projecte). Un cop estudiades per part del cap d’especialitat,
s’ordenaran per mitjana expedient acadèmic i àmbit / temàtica del projecte.
El cap d’especialitat del centre del campus ESDAP Catalunya, publicarà la llista amb les adjudicacions
d’alumne/a i tutor/a al tauler d’anuncis del campus, durant la primera setmana del semestre.
El seguiment de la tutoria del TFE, segueix el model informe tutor, on queden registrades les tutories clau
durant el quadrimestre.
L’alumne/a de TFE en finalitzar el mes de febrer, haurà de formalitzar la inscripció de les dades principals del
TFE al tutor/a (model inscripció TFE). L’alumne/a haurà de fer constar les dades sol·licitades com són entre
altres: el títol i àmbit / temàtica del projecte (on focalitzarà la principal aportació de l’alumne/a), el briefing
de la proposta, etc.
El tutor/a de TFE les trametrà al Coordinador de la comissió pla d’estudis del campus, per tal de confeccionar
les llistes definitives de treballs finals d’estudis del curs 2018-19.
Els documents del TFE estan constituïts per les parts descrites en les instruccions TFE del curs 2018-19.

Documentació
A la pàgina a la web ESDAP Catalunya, hi trobareu tota la informació i documentació referida al TFE,
incloent la normativa específica de treball final, el document d’instruccions i els documents
d’orientació, composició i calendari de les comissions avaluadores, qualificacions obtingudes
(publicades amb les quatre últimes xifres del DNI).

Exposició oral del treball final d’estudis
l’exposició oral consta d’una exposició oral d’entre 15 i 20 minuts per part de l’alumnat i un torn de preguntes
i comentaris per part dels membres de la comissió avaluadora i un torn de rèplica per part de l’estudiant de
10-15 minuts. La durada total és de mitja hora, 30 minuts, per alumne/a. L’exposició oral es centrarà
principalment en mostrar les aportacions realitzades per part de l’alumne/a en el tema o àmbit triat.
L’alumnat haurà de presentar-se amb una hora d’anticipació. En cas d’arribar tard per una causa justificada,
presentarà darrera de l’última presentació del mateix dia i torn.

Inscripció del TREBALL FINAL D’ESTUDIS
Registre de dades / Briefing
DADES DE L’ESTUDIANT
Nom i Cognoms: ______________________________________DNI: ______________
Especialitat:___________________________email_____________________________
Campus ESDAP Catalunya:_________________________________________________
Assignatures pendents:___________________________________________________
Pràctiques professionals encercla l’opció que correspongui:
Finalitzades
Matriculat i realitzant 2n semestre
SOL·LICITA realitzar el Treball Final D’ESTUDIS
TÍTOL:
ÀMBIT O TEMÀTICA DEL TFE:
Paraules clau:
BRIEFING (màxim 150 paraules):

Cal adjuntar el calendari / cronograma del pla de treball
DADES DEL TUTOR/A:
Nom i cognoms: _________________________________________________________
Campus ESDAP Catalunya:_________________________________________________
Vist-i-plau del tutor/a

,

de

Vist-i-plau de l’alumne/a

2019

