Instruccions TREBALL FINAL D’ESTUDIS
ESDAP Catalunya

Curs 2018-2019

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 final d’estudis individual on
l’alumnat demostri el nivell d’assolit orientat a verificar l’adquisició de les competències
associades a la matèria.
El treball final d’estudis, segueix la mateixa normativa publicada al web ESDAP Catalunya a
l’inici de curs, on explica el marc de referència, matrícula, avaluació i promoció,
convocatòries, qualificació i organització general.
Procediment
En general, l’alumnat de quart curs inicia el TFE a partir de les propostes de recerca que ha
realitzat durant el primer semestre.
L’alumnat sol·licita durant l’última setmana de gener, als coordinadors de les especialitats
les preferències per l’adjudicació dels Tutors de TFE (tres noms, per ordre de preferència,
entre els assignats pel cap d’estudis del centre i breu argumentació de l’àmbit del projecte,
amb el document model sol·licitud de tutor curs 2018-19).
El model del TFE ESDAP Catalunya, segueix un calendari per aprovar i validar en finalitzar
el primer mes les propostes de briefing de TFE (finals de febrer). L’alumnat omplirà el model
de dades rellevants de TFE que tenen en el document protocol TFE i el lliurarà al tutor.
El tutor de TFE farà el seguiment i registre en uns moments clau del 2n quadrimestre,
seguint el document d’informe del tutor i en dóna un cop signats, còpia a l’alumnat:
•

Part inscripció i briefing a finals de febrer.

•

Planificació i evolució del treball en dos moments: data màxima 2 d’abril i 6
de maig.

•

Observacions i orientacions del TFE finalitzat, abstract i paraules clau, data
màxima 24 de maig abans del seu lliurament.

El tutor en finalitzar el lliurament del TFE, avaluarà la part de resultats obtinguts del treball
final amb la rúbrica d’avaluació, igual que la comissió avaluadora, per acabar de qualificar
totes les parts corresponents de tutor. El tutor fa arribar tots els documents, l’informe del
tutor i la rúbrica d’avaluació de la part resultats obtinguts, a la comissió avaluadora (20%
nota final).

Els documents del TFE estan constituïts per les parts descrites a continuació, que
bàsicament consten d’una memòria i tota la documentació requerida per a la comprensió i
avaluació del projecte segons les rúbriques d’avaluació publicades. Les rúbriques, les
trobareu publicades al web, junt amb tots els documents necessaris.
Al web, també hi consta, els documents guia d’estil de TFE que conté la informació
necessària per a la presentació del TFE (Logos, caràtules, portades, etc).
TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El lliurament del treball final d’estudis en format digital per ser avaluat per la Comissió
Avaluadora és de l’1 de maig al 2 de juny. El dia 2 de juny és el termini màxim.
Càrrega del Treball final d’estudis
Els alumnes rebran al seu compte de correu que consta a la secretaria virtual ESDAP
Catalunya un formulari on aniran pujant tot el material que se’ls demana (vigileu totes les
safates inclosa la del correu brossa).
És responsabilitat dels alumnes haver provat la càrrega d’arxius abans dels últims 8 dies al
termini màxim.
Apartat 1: les metadades
Nom, cognoms, títol del projecte, adreça electrònica, nom del tutor, campus, especialitat
· Abstract del TFE en català, castellà i anglès (paraules 200-300)
· Paraules clau entre 3 i 5 en català, castellà i anglès.
Apartat 2: Memòria del TFE
2.1. Una versió comprimida de màxim 10 MB:
Penjar un sol PDF amb la memòria del treball final d’estudis complet. Format
horitzontal, per ser vist en pantalla.
2.2. Una versió sense comprimir (Màxim 1GB incloent els arxius annexos) (total 5 arxius)
Penjar memòria, annexos, llibres, plànols,..
En tots els casos:
*Identificació en portadella (portada interior) segons model ESDAP
Catalunya que es podrà descarregar l’alumnat al seu espai web.
*(nom de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts plàstiques de Catalunya ESDAP
Catalunya, logotip, especialitat i curs 2019-20, títol del treball final d’estudis, cognoms i nom
de l’alumne, cognoms i nom del tutor)

El treball haurà de contenir un índex amb la paginació de les parts i a ser
possible amb enllaç.

El treball haurà de tenir l’organització i l’estructuració en parts que l’alumne
consideri necessàries per explicar el seu Treball final d’estudis, coneixent que
serà avaluat per una Comissió Avaluadora mixta a partir de la rúbrica TFE
ESDAP, publicada a la web ESDAP Catalunya> apartat alumnat>alumnes>
treball final d’estudis i seguint les recomanacions d’especialitat donades.
Els projectes interactius es presentaran amb els enllaços necessaris i els
arxius en local (preferiblement guardats en una única carpeta comprimida en
ZIP que contingui visiblement l’arxiu d’inici).
Els arxius d’àudio en mp3, aiff o wav.
L’arxiu digital ha de constar els cognoms de l’alumne, número de doc i any (Ex:
badosa_perez_doc2_1_19.pdf, badosa_perez_doc2_2_19.pdf).
Apartat 3: imatges de difusió del TFE (concursos, premis, web, exposicions,..)
3.1. Imatges de difusió impresa: l’alumnat escull tres imatges més representatives del TFE.
Les imatges hauran de tenir 300 ppp de resolució real i hauran de ser d’una mida de 18 cm
per la part més ampla (aprox. 2300px). Màxim 10MB per imatge.
3.2. Imatge per la publicació de l’anuari TFE
L’anuari de TFE serà una publicació que recollirà tots el TFE de la promoció. Aquest anuari
es publicarà a principis del curs següent i l’alumnat tindrà dret a un exemplar.
Puja una, dues o tres imatges significatives seguint les opcions A, B o C. Important, seguir
les resolucions que t’indiquen a la plantilla (300 ppp).
A/ una sola imatge de 150 x 220 mm a 300 ppp; ó B/ dues imatges de 125 x 92,5 mm a 300 ppp; ó C/ tres imatges: una de 125
x 92,5 mm, i dos de verticals 60 x 92,5 mm a 300 ppp.

3.3. Imatges difusió web: l’alumnat escull 5 imatges per l’apartat web, una de les quals ha
de ser de 1200 píxels mínim, en format horitzontal per al baner del web.
Tots els arxius s’han d’identificar amb els cognoms de l’alumne, número de doc, número de
la imatge i l’any. (Ex: badosa_perez_doc3_1_19.jpg).
Apartat 4: audiovisual difusió
4.1. Es penjarà l’enllaç de l’audiovisual penjat en el Vimeo (o similar) (1920x1080) de 2
minuts de durada com a màxim. És un audiovisual de promoció del seu TFE, amb només
els aspectes més significatius i atractius del Treball final d’estudis en el format MP4 o MOV.
Aquest audiovisual s'utilitzarà per a la presentació en actes de reconeixement acadèmic i de
promoció de l’alumnat, la resolució haurà de ser necessàriament de 1920 x1080 i MP4.
(Format 16:9)
4.2. Per altra banda, es penjarà el mateix l'arxiu audiovisual, mov/mp4 a l’apartat 4 del
formulari, l’única limitació és que no pot superar els 700 MB. (Es recomana 1270 x 710 o
similars)
Temps

Contingut

Observacions

2 segons

Imatge representativa + logos

Aquesta caràtula inicial serà la imatge que es visualitzarà a la llista

inicials

ESDAP Catalunya nom Treball

de vídeos de VIMEO ESDAP.

final d’estudis + Nom alumne
VEGIS MODEL 1

3 segons

VEGIS MODEL 2

Centre: ESDAP Catalunya
Especialitat / treball final d’estudis
Curs 2018-2019
Títol Treball
Nom i cognoms de l’alumnat
Logos Departament d’Educació

3 segons

VEGIS MODEL 3

Aspectes del model 2 + tutor de TFE

1 minut i 54

Presentació del Treball final

Vídeo promocional de la proposta.

segons

d’estudis (amb so)

El vídeo explica quina és la principal aportació contextualitzada del

(màxim)

projecte.

Tots els arxius s’han d’identificar amb els cognoms de l’alumne, número de doc, número del
document i l’any (Ex: badosa_perez_doc4_19.jpg).

Apartat 5: el panell A1 per promoció i concursos
Un PDF amb un panell A1 horitzontal (594x841mm), resum de la proposta en format digital,
preparat per a ser imprès (vigileu la resolució de les imatges). Aquest panell a bona
resolució és imprescindible per poder participar en actes de promoció i concursos
(exposicions itinerants i/ o convocatòries de premis, presentacions, jornades)
*Descarregueu-vos el model amb els logos. Resum gràfic del Treball final per l’ús
expositiu.
L’arxiu digital s’ha d’identificar amb els cognoms de l’alumne, número de doc i any (Ex:
badosa_perez_doc5_19.pdf).
IMPORTANT:
*És responsabilitat de l’alumne penjar i comprovar online que ha pujat correctament els
arxius definitius de tots els documents per poder ser avaluats per la comissió avaluadora
de TFE assignada. L’alumnat comprovarà el correcte funcionament fent alguna prova de l’1
de maig fins al 24 de maig. En cas de detectar un problema, el comunicarà al seu tutor de
TFE que el farà arribar als CPE dels campus, per poder informar i solucionar la incidència.
El Document presentació oral davant la comissió avaluadora de TFE i públic general
L’alumnat ha de portar el dia de la presentació oral segons calendari publicat al web, la
presentació gravada en un pendrive o disc extern i passar-la a la carpeta de l’ordinador de
l’aula on presenta.
Important: El contingut inclòs en l’arxiu presentació, serà valorat només dins de l’apartat de
comunicació Oral del projecte segons consta en la rúbrica (20% del total). No es pot generar

nova informació del Treball final d’estudis, si en canvi, millorar la seva comunicació (millors
fotografies, renders, etc. dels mateixos elements, objectes, espais).
**Descarrega caràtula presentació oral. Tots els arxius s’han d’identificar amb els
cognoms de l’alumne, número de doc i l’any (Ex: badosa_perez_presentació_19.jpg).
La presentació Oral del TFE és de caràcter públic i estarà oberta a qualsevol persona
interessada.
Treball final d’estudis imprès i enquadernat
L’alumnat portarà el Treball final d’estudis imprès i enquadernat, així com els
prototips i maquetes que consten en les imatges i audiovisual del TFE, annexos
(plànols a escala,..), etc, el dia i lloc de la convocatòria de la presentació oral de
Treballs finals d’estudis ESDAP Catalunya.
Cal portar-ho en un únic contenidor per Treball, indicant una relació/registre del material que
conté: vegis model. Aquest contenidor anirà retolat amb el nom de l’alumne/a. (En general,
s’exceptuen pel seu volum, el cas de maquetes de disseny d’interiors, prototips de disseny
de producte i de disseny de moda, que l’alumnat s’emportarà després de la presentació).
Aspectes importants:
Segons la normativa de Treball final d’estudis publicada al web, l’alumne/a haurà d’haver
superat la totalitat de les assignatures restants, incloses les pràctiques professionals, per a
ser avaluat i qualificat de l’assignatura de Treball Final d’Estudis. En el cas de no haver
superat la totalitat de les assignatures restants, en finalitzar les avaluacions del 2S,
constarà un No Presentat a l’acta i perdrà la convocatòria de TFE. (REAL DECRET 21/
2015 MODIFICA 1614/2009 / DECRET 85/2014 de 10 de juny dels ensenyaments artístics
superiors En el DOGC NUM.6642 – 12-06.2014, ARTICLE 13, PUNT 5).
El procediment d’avaluació
L’alumnat haurà de presentar totes les parts corresponents del seu TFE tant digitalment
com presencialment en les dates previstes, segons publicació al web ESDAP Catalunya. El
treball Final lliurat màxim el dia 2 de juny, serà avaluat de la part dels resultats obtinguts per
part del tutor i de la comissió avaluadora, amb tots els documents pujats al formulari per part
de l’alumnat de totes les especialitats, sense excepció.
Les qualificacions obtingudes seran publicades al web el dia 28 de juny, s’utilitzarà les 4
últimes xifres del DNI per identificar els alumnes.
Dilluns dia 1 de juliol, de 10 a 13,30 h, els dos professors membres de la comissió
avaluadora, rebran als alumnes que ho desitgin en la mateixa aula on s’hagin efectuat les

presentacions orals i els hi faran els aclariments oportuns de les qualificacions obtingudes
en tots els apartats de la rúbrica. L’alumnat signarà un document d’haver estat atès i d’haver
rebut la informació de les qualificacions obtingudes seguint els apartats de la rúbrica
d’avaluació.
En cas de mostrar disconformitat amb les qualificacions obtingudes, podrà adreçar una
reclamació per escrit entrada al registre de la secretaria del campus ESDAP Catalunya
on ha cursat quart curs, de forma argumentada per cada apartat i de la manera més
precisa possible, dirigida a la Directora de l’ESDAP Catalunya, en el termini de dos dies
lectius a partir de l’endemà la publicació de les qualificacions del TFE (1 i 2 de juliol de
2019).
La Directora d’ESDAP Catalunya, prèvia consulta amb un Tribunal d’incidències
mixta, que no estarà format en cap cas pels membres de la Comissió Avaluadora de
TFE que l’ha avaluat, resoldrà la reclamació argumentada i informarà el president de
la Comissió Avaluadora de TFE.
La reclamació i la resolució adoptada es faran constar junt amb les actes de la
Comissió Avaluadora del TFE corresponent en l’expedient de l’alumnat i es notificaran
per escrit a la persona interessada (carta certificada a l’adreça que consta a la
sol·licitud de reclamació) i serà publicada la llista amb les qualificacions definitives en
l’espai web apartat alumnes, Treball final d’estudis. Contra aquesta resolució, les
persones interessades poden interposar 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.
Es recorda, que no procedeixen les reclamacions sense arguments concrets i seguint els
criteris descrits a la rúbrica d’avaluació.
S’informa que una vegada ateses les reclamacions pel tribunal d’incidències,
aquestes es podran resoldre pujant, baixant o ratificant la qualificació.
Dipòsit del TFE als campus
Finalitzat el període d’avaluació per part de les comissions avaluadores, el Treball final
d’estudis quedarà dipositat al campus ESDAP Catalunya on ha cursat els seus estudis.
S’establirà com a criteri general la devolució d’aquests durant el període compres entre el
mes de juny i el setembre del 2020. S’haurà de recollir, quedant via correu electrònic amb
el cap de departament corresponent del campus.

En cas que no es recullin un cop passat aquest termini, l’ESDAP Catalunya no es podrà
reclamar el retorn del Treball final d’estudis.

Promoció i publicació dels TFE ESDAP Catalunya
L’ESDAP Catalunya vetllarà per la promoció i difusió dels millors treballs del seu alumnat
mitjançant la publicació d’una part del Treball Final d’Estudis (TFE), segons la llicència
Creative Commons (BY, NC,ND) en diferents mitjans, suports i formats que ajudin a l’alumat
a la incorporació al mercat laboral o bé li representin una millora del seu currículum. Això
inclou a presentacions del projecte en espais rellevants, concursos, premis, espai web,
catàlegs, premsa, entrevistes, etc. En cas que l’autor expressi disconformitat en la difusió i
promoció del Treball final d’estudis, caldrà fer una sol·licitud ESDAP Catalunya exposant de
manera justificada el motiu a la secretaria del campus abans que finalitzi el lliurament
telemàtic del treball (2 de juny). A tots els treballs hi haurà de constar que han estat
realitzats en el marc dels Estudis Superiors de Disseny de l’ESDAP Catalunya.

