Annex 1a
Quadre resum

Reconeixement
s acadèmics per
tenir el títol de
tècnic superior
d’arts
plàstiques i
disseny

Resolució / criteris

Procediment

RD 1618/2011 de 14 de novembre
RESOLUCIÓ ENS/2869/2011, de 21 de novembre.
Segueix normativa específica.
Annex 5 / Apartat 3
Els crèdits reconeguts no incorporen la seva qualificació numèrica, ni computen a efectes del còmput de la
mitjana de l’expedient acadèmic.

Matricular-se, recordant marcar la
casella de reconeixements a la
matrícula.
Descarregar el PDF de sol·licitud i
confirmar les assignatures que
l’estudiant vol reconèixer a partir de la
proposta de la taula.
En cas de dubte:
Dirigiu-vos als coordinadors de
Reconeixement del campus ESDAP
Catalunya.
Lliurar el PDF i aportar la
documentació a la secretaria segons el
termini del calendari.
Acumuleu crèdits segons la taula, fins
a obtenir els crèdits suficients per
sol·licitar el reconeixement d’una o
més optatives.
En cas de dubte:
Dirigiu-vos als coordinadors de campus
de Reconeixements i del PAT.
En els casos que es necessiti, s’haurà
d’adjuntar a la sol·licitud el
certificat de la institució Oficial que
acrediti l’activitat realitzada fora del
centre i el període durant el qual s’ha
desenvolupat l’activitat.

http://www.esdap.cat/includes/idacwebmanager/attachment/Res2011reconeixementtransfercrdits.pdf
Taules específiques publicades al web en els PDF de cada cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i
disseny.
S’haurà d’aportar el títol de tècnic superior o el resguard del títol.
En cas de què no hi hagi la taula publicada, es farà el corresponent estudi per part de la comissió de
coordinació de reconeixements i validació (CRiV).

Reconeixement
acadèmic per
participació en
activitats
culturals, de
representació
estudiantil i
altres casos
especificats a la
taula publicada
en la normativa
ESDAP
catalunya

http://www.esdap.cat/admin/pages/files/userfiles/files/reconeixements/normativa_reconeixements_esdap_1
8_19.pdf
RESOLUCIÓ ENS/2869/2011, de 21 de novembre, Annex 1, apartat 3.
Seguiu la normativa publicada. Vegeu la taula de reconeixements per participació (pàgina 6)
Es reconeixerà fins a un màxim de 6 crèdits d’assignatures optatives, del total dels estudis que l’alumne estigui
cursant.
Els crèdits reconeguts no incorporen qualificació numèrica.

Calendari
Pagament
Segueix el calendari de
sol·licitud (un sol període a
inici del curs).
Pagament del
25% del preu crèdit per als
crèdits
reconeguts

Segueix el calendari de
sol·licitud (dos períodes).
Pagament
25% del crèdits
Reconeguts
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Annex 1a
Formació
addicional

Estudiants que va cursar els Ensenyaments de Disseny (Pla d’estudis regulat pel Decret 1496/1999, actualment
en extinció i per la resolució ENS/2869/2011 de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits)

Estudiants que
van cursar els
Ensenyaments de
Disseny
(equivalents a
Diplomatura)
Als centres
públics EASD

http://www.esdap.cat/#1206
Consulteu el quadre específic de reconeixements.Els alumnes de l’anterior Diplomatura se’l hi reconeix els 180
crèdits corresponents als tres primers cursos del actuals Ensenyaments superiors de disseny.
L’alumnat que sol·liciti cursar els Ensenyaments superiors de disseny (Grau) haurà de cursar obligatòriament
tots els 60 crèdits restants corresponent a les assignatures de quart curs. No podrà sol·licitar altres
reconeixements. Les pràctiques professionals no es reconeixen.
( Vegeu l’Annex 3 de la resolució ENS/2869/2011 de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de
crèdits).

Lliurar sol·licitud de cursar la formació
addicional segons el calendari previst
al web.
Esperar a la resolució de places
vacants. Un cop confirmat, es
sol·licitarà les assignatures que es
volen cursar, s'ingressarà l'import dels
180 crèdits reconeguts i es procedirà a
l'alta de l'alumne per procedir a fer el
segon pagament.

Pagament del
25% dels 180 crèdits
reconeguts (977,85 euros)
i la matrícula dels 30 crèdits
del 7è semestre.

Per a les assignatures objecte del reconeixement de crèdit es computarà la Mitjana obtinguda qualificació
obtinguda en el centre de procedencia.

“Traslado de
expedientes”
Estudios
superiores de
otros centros
públicos y los
centros privados
autorizados

El Traslado d’expediente entre centros públicos superiores de diseño de otras comunidades autónomas para
continuar con los mismos estudios se reconocerá la totalidad de créditos obtenidos.
Una vez resuelta la convocatoria se procederá al estudio de reconocimientos de créditos previo pago en
secretaría de Campus ESDAP Catalunya de destino. Precio: 58,65€ (3.4, ORDRE ENS/80/2013)
http://www.esdap.cat/includes/idacwebmanager/attachment/ORDRE_80_2013Preuspublics.pdf
Si no se realizara el pago del precio público se libera la plaza para adjudicarla al siguiente candidato. Una vez
realizado el estudio, los créditos de las asignaturas reconocidas que no formen parte de las materias que
constan en el anexo 2 y 3 del RD 633/2010 del 14 de mayo se les aplicará el precio público del 25% (5,43€) por
crédito reconocido (Artículo 3, ORDRE ENS/80/2013).

IED i LCI

Seguir el período de solicitud según
calendario web.
Esperar la resolución de la
convocatoria.
Pagar el 25% de los créditos
reconocidos, que no constan en el
anexo 2 y 3 del RD 633/2010 del 14 de
mayo, consultar la tabla específica
publicada.

La matriculación se
completará después de la
matriculación ordinaria de
setiembre y del estudio de
reconocimientos de créditos.
Hará falta indicar las
asignaturas que el alumno
quiere matricularse.

Para las asignaturas objecto del reconocimiento de créditos se computará la cualificación obtenida en el centro
de procedencia.
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Annex 1a
“Los créditos
obtenidos en
Escuelas
superiores de
diseño adscritas
a la Universidad
y
Universidades”

Els títols de
tècnic superior
de formació
professional i
els títols de
tècnic esportiu,
si s’escau per
relació amb els
Ensenyaments
superiors de
disseny

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Los estudiantes procedentes de la universidad o otros centros adscritos a ésta, que deseen estudiar en la ESDAP
deben realizar la prueba de acceso específica: http://www.esdap.cat/p/1/474/0/Prova-específica-d’accés-2019
Si el estudiante presenta reconocimientos académicos, no siendo alumno de 1er curso, se le
adjudicará una plaza ESDAP Catalunya en función de las vacantes reales que haya en Campus/Especialidad.
Seguir las fechas del calendario publicado.
Consultar el DOGC 6024-14-12-2011.
Reconocimiento máximo en títulos acabados el máximo es el 60%
Reconocimiento por periodos finalistas (asignatura cursada con nota), cuando el 80% de los contenidos de la
asignatura sea similar.
Se computará la cualificación obtenida en el Centro de procedencia. El reconocimiento de créditos por los cuales
no haya cualificación no se tendran en cuenta a efectos de ponderación.
Una vez resuelta la convocatoria se procedirá al estudio de reconocimientos de créditos previo pago en la
secretaría del Campus ESDAP Catalunya de destino. Precio es de 58,65€ (3.4, ORDRE ENS/80/2013)
http://www.esdap.cat/includes/idacwebmanager/attachment/ORDRE_80_2013Preuspublics.pdf
Si no se realizara el pago del precio público se libera la plaza para adjudicarla al siguiente candidato.
Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.
Concretament títols d’educació superior relacionats amb els Ensenyaments superiors que es volen cursar als
efectes d’aplicació dels possibles reconeixements.
No obstant això, poden ser objecte de reconeixement els períodes d’estudis superats conduents els cursos
d’especialització referits a un títol oficial de tècnic superior de formació professional o de tècnic esportiu
superior d’ensenyaments esportius, sempre que s’acreditin oficialment en crèdits ECTS.
El reconeixement d’estudis s’ha de fer tenint en compte l’adequació de les competències, coneixements i
resultats d’aprenentatge entre les matèries conduents a l’obtenció de títols de grau i els mòduls o matèries del
corresponent títol de tècnic superior. 2. Quan entre els títols al·legats i aquells als quals condueixen els
ensenyaments que es pretenen cursar hi hagi una relació directa, les autoritats competents han de garantir el
reconeixement d’un nombre mínim de crèdits ECTS variable en funció de la durada dels currículums o plans
d’estudi, de conformitat amb el que disposa l’annex 1.

Se solicita el estudio previo de
reconocimientos de créditos previo pago en
secretaría de Campus ESDAP Catalunya de
destino. Precio: 58,65€ (3.4, ORDRE
ENS/80/2013)

Seguir el período de solicitud de
reconocimientos, una vez obtenida
plaza en el centro, seguiendo el
calendario de la web. (Segun prueba
de aceso de junio o setembre).
Solicitud y entrega de documentos
originales en el registro de secretaría
en el periodo previsto.
Esperar la Resolución de
reconocimientos.
Se solicita el estudio previo de
reconocimientos de créditos previo pago en
secretaría de Campus ESDAP Catalunya de
destino. Precio: 58,65€ (3.4, ORDRE
ENS/80/2013). Seguir el período de

solicitud de reconocimientos, una vez
obtenida plaza, seguiendo el
calendario de la web. (Segun prueba
de aceso de junio o setembre).
Solicitud y entrega de documentos
originales en el registro de secretaría
en el periodo previsto. Esperar la
Resolución de reconocimientos.

Se matricula de un máximo de
72 créditos.
Paga el 25% de los créditos
reconocidos junto a la
matrícula de las asignaturas
escogidas. El alumno tendrá
que indicar en la secretaría de
referencia las asignaturas que
quiere cursar.

Segueix el calendari de
sol·licitud (un sol període a
inici del curs).
Es matricula d’un màxim de
72 crèdits.
Paga el 25% dels crèdits
reconeguts junt amb la
matrícula de les assignatures
escollides.

Els crèdits reconeguts no incorporen la seva qualificació numèrica, ni computen a efectes del còmput de la
mitjana de l’expedient acadèmic.
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Annex 1b
Quadre resum
Reconeixements
per validació de
Blocs:
• Experiència
laboral
• Experiència
artística
• Altres estudis
no oficials

Resolució / criteris

Procediment

Calendari / Pagament

file:///C:/Users/Super/Downloads/Criteris_reconeixements_per_validacio_2018-2019(2).pdf
RESOLUCIÓ ENS/2869/2011, de 21 de novembre, Annex 1, apartat 5 Validació
Segueix normativa específica.
Sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació.
Els crèdits reconeguts per validació no incorporen qualificació numèrica.

Lliurar amb la sol·licitud de validació
que trobareu al web (PDF)
I aportar la documentació segons
consta al web (originals a secretaria
en els terminis previstos al
calendari).

Segueix el calendari de
sol·licitud (dos períodes, un per
semestre).
Pagament
25% del crèdits
Reconeguts.
L’alumnat
si entra per prova d’accés, es
matrícula amb el pagament del
25% dels 60 crèdits de primer.
Desprès d’introduir-se els
reconeixements es fa la carta de
regularització.
L’alumnat d’altres cursos també
paguen la matrícula del
semestre.
Escull altres assignatures
possibles
Assisteix a les classes.
Realitza la matricula d’altres
assignatures amb la ampliació
de matrícula.
Sol·licitud indicant de les quals
es vol matricular (fins a 72
crèdits).

Experiència laboral: aportar documents i certificats originals segons especifica la normativa específica ESDAP
Catalunya.
La comissió de reconeixements i validació informa als estudiants que es poden sol·licitar per validar les
assignatures senceres seguint els criteris següent:
Bloc 1: Per experiència laboral
Assignatures del pla d’estudis ESDAP Catalunya:
•
Pràctiques professionals (8 crèdits)
•
Entorn laboral (6 crèdits)
•
Gestió del disseny (6 crèdits)
Bloc 2: Experiència artística o professional
Assignatures del pla d’estudis ESDAP Catalunya:
•

Dels blocs de les matèries optatives

Bloc 3: experiència adquirida per altres estudis
Assignatures del pla d’estudis ESDAP Catalunya:
•
Dels blocs de les matèries optatives
( En global a reconèixer per validació és fins a un màxim del 15% del total de crèdits que constitueixen el pla
d’estudis, és a dir 36 crèdits totals)

En cas de dubte:
Dirigiu-vos als coordinadors de
campus de Reconeixements
La comissió de reconeixements i
validació estudia els documents
aportats.
El Departament d’Educació emet una
Resolució oficial amb els crèdits
validats segons la validesa dels
documents i certificats oficials
aportats.

Data del document 10_10_2019
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