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1. Presentació del centre 

L’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP Catalunya) és un centre 
singular: té una organització multicampus, cosa que ha permès un projecte educatiu basat en 
la construcció inductiva i participativa amb presència territorial. És un centre superior  amb 7 
campus que són les Escoles d’Art de titularitat pública dependents del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquestes escoles tenen una llarga tradició en la 
impartició d’ensenyaments artístics i una implantació territorial consolidada. 

  

CREACIÓ (2010-2011 / 2013-2014) 

La implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) a l’Estat espanyol va portar al 
desplegament dels Ensenyaments Artístics Superiors (EAS), marc de formació superior que van 
desplegar a l’Estat espanyol la LOE del 2006 i, a nivell de la comunitat autònoma de Catalunya, 
la LEC del 2009.  

L’articulat de la Llei 12/2009 disposa que correspon al Govern, en el marc de la programació 
educativa, crear i suprimir centres educatius públics i, en l’article 139.5, que correspon al 
Departament d’Educació adaptar l’estructura de govern per als altres centres de 
característiques singulars. L’article 65.7 preveu que l’Administració educativa ha d’adaptar 
l’oferta dels EAS a la tradició cultural i artística de Catalunya i n’ha d’acordar una ordenació 
que s’ajusti als principis i els criteris del desplegament dels EEES i mantingui la coherència 
necessària entre aquesta oferta i la dels altres ensenyaments artístics finalistes de caràcter 
professionalitzador regulats per l’ordenament. Així mateix preveu que el Govern pot crear 
centres públics superiors d'arts que imparteixin els ensenyaments en més d'una seu i pot exigir 
requisits específics al professorat dels ensenyaments artístics superiors com a conseqüència de 
la inserció d'aquests ensenyaments en l'EEES. 

D’acord amb aquesta potestat, el Govern, mitjançant l’Acord GOV/129/2010, de 13 de juliol, 
va crear l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques, la qual disposa de set campus, en 
aquell moment seus, coincidents amb les Escoles d’Arts i Superiors de Disseny de la Generalitat 
de Catalunya que depenen del Departament d’Educació. L’Escola va iniciar les seves activitats 
en el curs acadèmic 2010-2011, mitjançant la implantació progressiva dels nous 
ensenyaments. 

 

TRANSFORMACIÓ (2014-2015 / 2017-2018) 

Els primers anys de funcionament de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques, ara ESDAP 
Catalunya, van portar a una reestructuració en l’organització del centre com a centre docent 
singular. 

A partir de l’any 2014 es treballa amb un òrgan de  presa de decisions col·legiades, la Comissió 
de Coordinació General (CCG), format per l’equip directiu ESDAP Catalunya, representants del 
Departament d’Educació i els directors de les set Escoles d’Art que són campus del centre.   
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En aquest període s’ha treballat pels següents objectius: 

● Definir conceptualment i organitzativa el model de l’ESDAP Catalunya com a centre 
singular. 

● Seguir el procés d’acreditació en qualitat del Títol Superior de Disseny que imparteix 
el Centre, tal com preveu el Decret 85/2014 d’organització dels EAS. 

● Redactar el Decret que reculli el marc normatiu i organitzatiu de l’ESDAP Catalunya. 

● Garantir en aquest període la impartició del Títol Superior de Disseny. 

Amb un procés de treball i una organització basades en: 

● Un mètode de treball inductiu. 

● Una estructura orgànica i participativa. 

● Una presa de decisions col·legiada. 

I tenint sempre presents les línies de treball següents: 

● Estructura multicampus, que permet mantenir la presència territorial, d’acord amb la 
voluntat del Departament d’Educació 

● Gestió del currículum en qualitat. 

● Línies de col·laboració nacional i internacional. 

 

CONSOLIDACIÓ (2018-2019 / 2020-2021) 

Tota la feina feta des de l’any 2010 ens ha portat al moment actual, que ha de permetre la 
consolidació definitiva del projecte amb l’Acreditació per part de l’Agència de Qualitat 
Universitària del Títol Superior de Disseny, la tramitació i publicació del Decret d’Organització 
del Centre i l’enfortiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. 

 

Estudis 

L’ESDAP Catalunya imparteix el Títol Superior de Disseny, de quatre anys acadèmics i 
equivalent a tots els efectes a un grau del marc superior universitari de l’EEES. Consta de 240 
crèdits i està estructurat en un any comú i tres d’especialització. Les quatre especialitats que 
s’imparteixen són: Gràfic, Interiors, Moda i Producte. La primera promoció es va graduar el 
juny de 2014. 
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Primer curs 60 crèdits Assignatures de Formació Bàsica (FB) Comú a totes les especialitats 

Segon curs 60 crèdits Assignatures de Formació Bàsica (FB)  

i Obligatòries (FO) 

Inici de l’especialitat 

Tercer curs 60 crèdits Assignatures de Formació Bàsica (FB)  

Assignatures Obligatòries (FO) i Optatives (O) 

Especialitat 

Quart curs 60 crèdits Assignatures Obligatòries (FO) i Optatives (O) 

Pràctiques professionals i Treball Final 

d’estudis 

Especialitat 

 

D’acord amb allò establert al Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, d’ordenació dels 
Ensenyaments Artístics Superiors, pot també ofertar ensenyaments corresponents als títols de 
Màsters en ensenyaments artístics i els ensenyaments de Doctorat que es puguin organitzar en 
col·laboració amb les universitats. [art.2.2. RD 633/2010]. En aquest sentit, el centre treballa 
actualment en un Màster Artístic que s‘hauria de posar en marxa el 2020. 

 

Estructura 

L’ESDAP Catalunya és una organització multicampus que té presencia territorial. Actualment el 
centre imparteix el Títol Superior en set campus:  

● Barcelona:  

o Campus Llotja. Imparteix Gràfic, Interiors, Moda i Producte. És l’únic campus 
que imparteix les quatre especialitats.  

o Campus Deià. Imparteix Interiors. 

● Àrea Metropolitana: 

o Campus Pau Gargallo, situat a Badalona. Imparteix Gràfic 

o Campus Serra i Abella, situat a L’Hospitalet de Llobregat. Imparteix Gràfic. 

● Resta de Catalunya: 

o Campus Olot, situat a Olot. Imparteix Gràfic i Interiors. 

o Campus Ondara, situat a Tàrrega. Imparteix Gràfic i Interiors. 

o Campus Vic, situat a Vic. Imparteix Gràfic i Interiors. 
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Organització 

Tal com hem explicat en l’apartat de Transformació (2014-2019), des del 2014 el centre 
treballa amb la Comissió de Coordinació General (CCG) com a òrgan de presa de decisions i 
l’equip directiu d’ESDAP Catalunya com a òrgan executiu. Progressivament s’ha anat avançant 
en el disseny i construcció dels diferents òrgans de govern i coordinació que necessita una 
organització complexa d’aquestes característiques. Actualment, l’estructura organitzativa del 
centre és la següent: 

● Comissió de Coordinació General: òrgan propositiu i de decisió, format per 

o L’equip directiu d’ESDAP Catalunya,  

o Els directors dels campus  

o El representant de l’administració. 

● Equip directiu ESDAP Catalunya: òrgan propositiu, executiu i de coordinació general, 
format per 

o La Directora del centre  

o La Coordinadora de l’Àrea Acadèmica  

o El Coordinador de les àrees de Gestió i Recerca. 

● Coordinacions ESDAP Catalunya: tasques concretes de coordinació que desenvolupen 
professorat dels diferents campus amb una dedicació de mitja jornada laboral. Hi ha 
nou coordinacions:  

o Qualitat 

o Mobilitat Internacional 

o Pla d’Estudis / Guia docent 

o Pla d’Acció Tutorial 

o Pràctiques Professionals 

o Activitats de Suport al Currículum 

o Comunicació 

o Gestor Documental 

o Recursos i Serveis 

● Coordinacions de campus: aquelles coordinacions que ho requereixen, tenen 
representants a cada campus. En concret:  

o Pla d’estudis 

o Pla d’Acció Tutorial 
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o Pràctiques Professionals 

o Mobilitat Internacional 

o Comunicació 

● Comissions de Coordinació ESDAP Catalunya: òrgans de coordinació, dirigits per un 
membre de l’equip directiu i/o un Coordinador ESDAP i amb representació de tots els 
campus. Tenim: 

o Comissió de Pla d’Estudis. Dirigida per la Coordinadora Acadèmica i les 
Coordinadores ESDAP de Pla d’Estudis / Guia docent i integrada pels 
Coordinadors Pla d’estudis de campus. 

o Comissió de Pla d’Acció Tutorial. Dirigida per la Coordinadora ESDAP de Pla 
d’Acció Tutorial i integrada pels Coordinadors de Pla d’Acció Tutorial de 
campus i la Coordinadora Acadèmica. 

o Comissió de Pràctiques Professionals. Dirigida per la Coordinadora ESDAP de 
Pràctiques Professionals i integrada pels Coordinadors de Pràctiques 
Professionals de campus i la Coordinadora Acadèmica. 

o Comissió de Mobilitat Internacional. Dirigida pel Coordinador ESDAP de 
Mobilitat Internacional i integrada pels Coordinadors de Mobilitat 
Internacional de campus i la Directora del centre. 

o Comissió de Comunicació. Dirigida per la Coordinadora ESDAP Catalunya de 
Comunicació i integrada pels Coordinadors de Comunicació de campus i el 
Coordinador de les àrees de Gestió i Recerca. 

o Comissió de Secretaria. Dirigida per la Coordinadora ESDAP Catalunya de 
Secretaria i integrada pels Secretaris de campus i el Coordinador de les àrees 
de Gestió i Recerca. 

o Comissió de Reconeixements i Validacions. Dirigida per la Coordinadora 
Acadèmica i integrada pels Coordinadors de Reconeixements i Validacions de 
cada campus. 

o Comissió de Qualitat. Dirigida pel Coordinador ESDAP Catalunya de Qualitat i 
integrada per un representant de cada campus, la  Directora del centre i la 
Coordinadora Acadèmica. 

El futur decret d’organització del centre com a centre singular, que es preveu que s’aprovi 
durant el curs 2019-2020, contempla a més la inclusió dels òrgans següents: 

● Consell Assessor / Social: òrgan assessor que té representants dels diferents sectors 
que tenen relació amb la disciplina del disseny: empresarial, cultural i institucional. 



Auto in forme per  a  l ’a cred i tació  del s  ensenyament s  superiors  de  d is sen y 

8 

● Junta d’Escola: òrgan de decisió on hi ha els representants  dels diferents membres de
la comunitat educativa d’ESDAP Catalunya: alumnes, professors, personal
d’administració i serveis, l’equip directiu i membres de la CCG.

Estudiants 

Per a l’ESDAP Catalunya, l’estudiant està en el centre del projecte i és al voltant de la seva 
formació que es desplega tot el projecte educatiu. Les opinions recollides a través de les 
enquestes de satisfacció ens permeten disposar de les primeres impressions i, en general, ens 
mantenim en una valoració mitja sobre les qüestions plantejades. 

La Memòria per a la verificació del Títol recull que l’oferta de places era inicialment de 
30 alumnes per grup, 315 places totals, però, tal i com es pot comprovar als IST 
corresponents, ràpidament es va reconduir per adaptar-se al que determina el Reial Decret 
303/2010 i el curs 2014-2015 es va establir una oferta de 240 places totals anuals que es 
manté fins avui. La quantitat més nombrosa són places de l’especialitat de Gràfic (108), 
seguida per Interiors (84), Moda (24) i Producte (24), distribuïdes de la manera següent: 

Campus ESDAP Catalunya 
Disseny 

gràfic 

Disseny 

d’Interiors 

Disseny 

de Moda 

Disseny 

de Producte 

Deià a Barcelona - 24 - - 

Llotja a Barcelona 24 24 24 24 

Pau Gargallo a Badalona 24 - - - 

Serra i Abella a L’Hospitalet de Llobregat 24 - - - 

Olot a Olot 12 12 - - 

Ondara a Tàrrega 12 12 - - 

Vic a Vic 12 12 - - 

Total 108 84 24 24 

Això ens permet treballar amb grups reduïts i atendre de manera personal a les necessitats de 
l’alumnat, que és un dels trets distintius del centre.  

El curs 2017-2018 el nombre total d’estudiants matriculats als quatre cursos als set campus era 
de 823. El nombre de titulats de les tres primeres cohorts és de 447 sobre un total de 727 
alumnes, amb un percentatge de graduats del 61%. 
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Professorat 

Són professors de l’ESDAP Catalunya els professors de les Escoles d’Art que són campus del 
centre i imparteixen docència segons els perfils i les necessitats de les Àrees de Coneixement al 
Títol Superior de Disseny. 

Actualment el centre compta amb un cos docent format per 198 professors entre els quals hi 
ha llicenciats en Belles Arts (39%), Història de l’Art (7%) i Comunicació Audiovisual (3%), 
arquitectes (21%), enginyers (3%) i diplomats en disseny (4%). El 7% són doctors i el 25% té 
experiència laboral en l’àmbit del disseny. El 94% del professorat d’ESDAP Catalunya disposa 
d’un contracte a temps complet al seu campus.  

 

Campus ESDAP Catalunya Professorat 

Deià a Barcelona 25 

Llotja a Barcelona 53 

Pau Gargallo a Badalona 30 

Serra i Abella a L’Hospitalet de Llobregat 21 

Olot a Olot 25 

Ondara a Tàrrega 18 

Vic a Vic 26 

  

Total 198 

 

Equipaments 

Les instal·lacions d’ESDAP Catalunya són les de les Escoles d’Art que són campus del centre, 
organitzades per donar resposta a les noves necessitats, tal com s’explica en el web i es detalla 
en el corresponent apartat del present Autoinforme. 

A més de les instal·lacions i recursos necessaris per impartir el Títol de Disseny, l’alumnat 
ESDAP té també a la seva disposició la resta de recursos i tallers de les Escoles d’Art, que 
abasten un nombre considerable de disciplines artístiques, des de la Pintura, la Ceràmica i 
l’Escultura a la Forja i la Fosa, la Joieria, la Serigrafia... 
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Compromís amb la Qualitat  

L’ESDAP Catalunya disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) elaborat 
seguint les directrius del programa AUDIT i certificat el desembre de 2015. El Departament 
d’Educació, organisme titular del centre,  va signar un conveni de col·laboració per a la 
verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels plans d’estudi dels Ensenyaments 
Artístics Superiors amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En 
virtut d’aquest conveni, els documents de centre previstos a la LOE 2006 -Projecte Educatiu del 
Centre, Normes d’Organització i Funcionament del Centre i Programació General Anual- són la 
memòria Verifica, el Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat i els Informes de 
Seguiment de Titulació. 

Igualment, l’ESDAP Catalunya organitza i participa d’activitats, projectes i convenis que 
demostren la seva voluntat d’integrar-se en el seu context i participar-hi activament. 

Formem part del projecte “Campus de les Arts” que, iniciat per la Secretaria de Coneixement i 
Universitats i La Universitat de Barcelona, amb presència dels centres i les institucions que 
tenen titularitat sobre disciplines artístiques en l’àmbit dels Ensenyaments Superiors, té 
l’objectiu de desenvolupar el nivell 3 de recerca i fomentar la participació en grups 
d’investigació.  

Som membres de l’Associació de Disseny i Recerca Cumulus i participem de la xarxa 
ResearchGate.  Som, gràcies a la presència territorial, membres actius de les institucions i 
participem en les convocatòries que en el marc del disseny es realitzen a Catalunya, com per  
exemple: 

● Presència activa en el Disseny Hub de Barcelona: conveni de col·laboració amb el 
Museu del Disseny, presència en la Barcelona Design Week. 

● Membre del grup EDIVI, que treballa en el camp del disseny com motor de 
transformació social. 

● Participació a projectes d’intervenció en l’espai públic: Llum Barcelona, Lluèrnia Olot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auto in forme per  a  l ’a cred i tació  del s  ensenyament s  superiors  de  d is sen y 

11 

2. Procés d’elaboració de l’Autoinforme

Aquest Autoinforme recull la situació de l’ESDAP Catalunya en el moment de la seva 
elaboració, a la finalització del curs 2017-2018, i la seva evolució els darrers sis anys. Seguint 
els principis de qualitat descrits a l’apartat 3.3 Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat, al seu redactat han participat tots els coordinadors responsables de cadascuna de les 
àrees  del centre: 

Estàndard 1. Qualitat del Programa formatiu: Coordinació Àrea Acadèmica, Coordinació Àrea 
de Gestió i Recerca, Coordinació ESDAP de Guia Docent, Coordinació ESDAP d’Activitats de 
Suport al Currículum.  

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública. Coordinació Àrea de Gestió i Recerca, 
Coordinació ESDAP de Comunicació. 

Estàndard 3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. Coordinació ESDAP de 
Qualitat. 

Estàndard 4. Adequació del Professorat al programa formatiu. Direcció, Coordinació Àrea de 
Gestió i Recerca, Coordinació Àrea Acadèmica. 

Estàndard 5. Eficàcia dels Sistemes de suport a l’aprenentatge. Coordinació Àrea Acadèmica, 
Coordinació ESDAP de Secretaria, Coordinació ESDAP del PAT, Coordinació ESDAP de Recursos 
i serveis, Coordinació ESDAP del Gestor Documental. 

Estàndard 6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu. Coordinació Àrea Acadèmica, 
Coordinació ESDAP de Guia Docent, Coordinació ESDAP de Pràctiques Professionals, 
Coordinació ESDAP de Mobilitat Internacional. 

Els redactats preliminars elaborats per aquests coordinadors han passat al Comitè d’Avaluació 
Interna (CAI), format per la Directora del centre, la Coordinadora de l’Àrea Acadèmica, el 
Coordinador de l’Àrea de Gestió i Recerca, el Coordinador de Qualitat, un representat del PAS i 
dos representants de l’alumnat, que els han revisat i unificat per configurar un únic document 
final. 

Per a la fase d’exposició pública s’ha fet arribar el document, mitjançant correu electrònic, a 
professorat, alumnat i PAS, juntament amb un formulari per tal de recollir les seves opinions i 
propostes. 

Després d’una darrera revisió per part del CAI, el document es presenta a la Comissió de 
Coordinació General per a la seva aprovació el 2 de maig de 2019. 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

3.1. QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

Partint de la Verificació del títol realitzada al març del 2013 i del seu Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat (SGIQ),  elaborat seguint les directrius del programa AUDIT i certificat el 
desembre de 2015, l’ESDAP Catalunya ha treballat intensament durant el període comprès 
entre els anys 2014 al 2017 per a la millora del Programa Formatiu en tots els seus àmbits, des 
del perfil i desplegament de les competències fins a l’organització i revisió de les matèries i 
assignatures i l’actualització coordinada de les guies docents.  

Amb la participació del professorat dels campus, es van actualitzar i millorar els documents i es 
va procedir a incorporar-los al que seria la Modificació de la Verificació del títol de novembre 
de 2017, dotant al conjunt de més coherència i cohesió amb els requisits de la disciplina i el 
nivell formatiu corresponent del MECES (Marc Espanyol de Qualificació per a l’Educació 
Superior). 

Els resultats d’aquest esforç conjunt són valorats positivament pel professorat, tal i com 
demostra l’increment en la satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 

 

 Valoració de l’1 al 5 

Indicador Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

 
Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció del professorat amb el programa 

formatiu 
3,8 64% 3,2 62% 

 

3.1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i 
amb el nivell formatiu corresponent del MECES 

Els objectius i les competències del Títol s’estableixen al “Real Decreto 633/2010, de 14 de 
Mayo por el que se regula el contenido básico de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado 
de Diseño establecidas en la Ley Orgànica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.  

En finalitzar els estudis, els titulats obtenen el Títol Superior de Disseny,  com a graduat o 
graduada en disseny, que queda inclòs al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a 
l’Educació Superior i és equivalent a tots els efectes, al títol universitari de grau, tal i com 
queda recollit al “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”, al “Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el RD 
1614/2009, de 26 d’octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
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superiores regulades por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación” i al “Real 
Decreto 96/2014, de 14 de febrero, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 
de juliol, por el que  se establece el Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior 
(MECES)”. 

En el marc de la revisió del Programa Formatiu abans descrita, els equips docents intercampus 
d’ESDAP Catalunya, agrupats per matèries afins, van abordar la revisió de l’adequació de les 
competències que tenien assignades, fent un esforç per aconseguir dotar-les de coherència i 
evitar duplicitats. Es van revisar i redistribuir les moltíssimes competències que té el títol (54 
per especialitat), agrupant-les per àrees de coneixement i matèries. El resultat, tal i com es pot 
comprovar a la Modificació de la Verificació del títol de novembre de 2017, no només és més 
coherent amb els requisits de la disciplina i el nivell formatiu corresponent, sinó que també 
facilita l’adquisició de les competències per part de l’alumnat. 

Actualment s’està treballant per garantir una bona graduació de les competències en el 
conjunt d’assignatures de les matèries, juntament amb la revisió del conjunt de matèries 
optatives. Acció de millora 3.1.1.1 

 

3.1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació 

L’article 131.3 c) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que correspon a la 
Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents, 
incloent-hi l’ordenació curricular, amb relació als ensenyaments no universitaris que 
condueixen a l’obtenció d’un títol amb validesa a tot l’Estat.   

L’ESDAP Catalunya, com a centre que imparteix els Ensenyaments Artístics Superiors, va 
elaborar i proposar els seus plans d’estudi, els quals s’han sotmès al procediment de verificació 
per a la seva autorització o homologació.  L’estructura i organització del currículum són 
coherents i s’ajusten als objectius de la titulació i al perfil de les competències. Vegeu l’apartat 
de justificació del títol, pàgines de la 10 a la 28 del document Modificació de la Verificació del 
títol de novembre de 2017, on es mostren les dades i estudis sobre la demanda potencial del 
títol, els estudis d’inserció laboral assolida fins al 2011, la relació de la proposta amb les 
característiques socioeconòmiques de la zona d’influència del títol i l’interès de la societat, 
l’anàlisi d’escoles internacionals que imparteixen estudis afins, les indicacions quant a 
formació derivades de les associacions professionals locals, nacionals i internacionals, etc. 

L’estructura ve marcada per l’article 13 en el DOGC nº 6642, que parla del Decret 85/2014 de 
10 de juny dels Ensenyaments Artístics Superiors i que els centres han adaptat a la normativa 
vigent i recullen els continguts de la memòria que consta a l’annex del Decret.  

Els ensenyaments artístics superiors formen part de l’Espai Europeu d’Educació Superior i 
d’això se’n deriva que la mesura que reflecteix els resultats de l’aprenentatge i del volum de 
treball fet per l’estudiant siguin els denominats crèdits europeus (ECTS) i que sigui possible 
l‘obtenció del Suplement Europeu al Títol que afavoreix la mobilitat de l’alumnat.  
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La Cap d’Estudis de l’ESDAP Catalunya, Coordinadora de l’Àrea Acadèmica, és la responsable 
de vetllar pel disseny i revisió del Pla d’Estudis. Coordina la Comissió Pla d’Estudis, on 
s’acorden les propostes de millora del currículum que es treballen a comissions específiques 
formades per professors. Al curs 2017-2018 s’incorpora un coordinador ESDAP Catalunya de 
Guia Docent per fer el seguiment i desenvolupament de les actualitzacions de les guies 
docents i altres documents acadèmics, assegurant la coordinació entre els diferents campus.  

Durant el període comprès entre els cursos 2015 i 2017 s’han revisat les guies docents de les 
matèries, disponibles al web en tres idiomes (castellà, català i anglès), actualitzant  els 
continguts, resultats d’aprenentatge, activitats formatives de l’estudiant, metodologies 
d’ensenyament aprenentatge i sistema d’avaluació. Està previst poder publicar pròximament 
les guies docents de les assignatures, ara accessibles a nivell intern, a la intranet del 
professorat. Acció de millora 3.1.2.1 

Fruit de tot aquest treball de revisió i millora, es va incorporar al pla d’estudis,  tal com recull el 
document  aprovat per l’AQU de Modificació de la Verificació del títol de novembre de 2017. 

Un dels canvis significatius,  va ser la revisió de les assignatures de formació bàsica de primer 
curs, comunes a totes les especialitats, corregint l’excessiu  fraccionament d’alguna de les 
matèries, com ara la de Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.  

Per una altra banda, les assignatures del pla d’estudis que tenien dos crèdits o bé van passar a 
tres crèdits o bé es van integrar amb altres assignatures de la mateixa matèria.  

Es va redefinit la pertinença de les assignatures a les matèries segons els continguts que marca 
el RD i també la distribució dels continguts entre assignatures, com en el cas de la matèria 
d’Història de l’Art i el Disseny, on es van  agrupar els continguts separats de la Història de l’Art i 
de la Història del Disseny, en tres assignatures: Història de l’Art i del Disseny 1, 2 i 3, 
assegurant una formació bàsica de qualitat per a tots els alumnes ESDAP Catalunya, garantint 
els continguts que ens venen pel RD.  

Es va modificar la matèria de Treball Final d’Estudis, que en aquests moments consta d’una 
sola assignatura al 8è semestre, evitant així molts dels contrasentits que condicionaven els 22 
crèdits de TFE.   

Amb l’objectiu d’anar actualitzant el currículum, s’han anat introduint noves assignatures 
optatives de contingut digital per donar més flexibilitat i eines al dinàmic món del disseny i 
està previst continuar revisant i adequant l’oferta de les matèries optatives. Acció de millora 
3.1.2.2.  

Com a complement al programa formatiu, l’ESDAP Catalunya realitza activitats de suport al 
currículum, tant transversals com específiques a cada campus. El Coordinador ESDAP 
d’Activitats de Suport al Currículum és el responsable de la planificació, gestió i seguiment de 
les mateixes. 

Les activitats transversals són activitats comunes als campus que donen caràcter institucional i 
unitari a l’Escola Superior, amb l’objectiu principal de donar coherència i visibilitat a les línies 
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estratègiques d’escola. Igualment, donen suport, comparteixen i difonen les bones pràctiques 
educatives i els treballs que se’n deriven. Cal destacar: 

● Activitats institucionals:

o Acte d’Inauguració de Curs. Benvinguda als alumnes de 1r per donar a
conèixer l’Escola.

o Jornada Transversal Anual. Activitats al voltant d’un tema d’interès general
amb intervenció de diferents ponents i activitats adreçada als alumnes de 3r i
4t

o Barcelona Design Week. Organització d’activitats dins del marc de la Setmana
del Disseny. Adreçat al conjunt de la comunitat educativa.

● Activitats Clau:

Activitats que ofereixen un suport extern (professional, institucional, servei) per cobrir 
determinades necessitats curriculars, comunes a tots els campus. S’està treballant per anar 
incorporant-les a les guies docents de les assignatures. Acció de millora 3.1.2.3 

o Introducció a la Ciència dels Materials (1r).  Visita a Materfad.

o Ecoeficiència i Sostenibilitat (2n). Avaluació de Projectes. BlueTool. Edtool

o Metodologia de recerca (4t). Centre de Documentació del Museu del Disseny
de Barcelona

Les activitats als campus ESDAP+ de suport al currículum dels Campus estan orientades a 
aportar intervencions externes, de forma puntual, dins dels processos d’ensenyament-
aprenentatge per les assignatures i matèries que s’imparteixen a l’ESDAP Catalunya. 

Aquestes activitats es planifiquen a partir de les demandes dels professors responsables de les 
assignatures. Omplint la fitxa descriptiva de l’activitat, els Coordinadors del Pla d’Estudis als 
campus avaluen la seva idoneïtat conjuntament amb el Coordinador d’Activitats de Suport al 
Currículum  i són aprovades per  la Comissió de Coordinació General a inicis de cada semestre. 

Els  Coordinadors  del Pla  d’Estudis de Campus fan el seguiment de les mateixes, les traslladen 
al calendari comú i en donen coneixement  al representant de campus de la Coordinació de 
Comunicació per fer-ne la difusió.  

També cal destacar els Projectes Externs, en col·laboració amb institucions, col·lectius, 
empreses… Un tret característic d’aquests estudis és la seva dinàmica de participació amb el 
context. És per això que durant el curs el centre desenvolupa projectes de col·laboració amb 
relació a aquests agents. Per exemple:  

● Llum BCN Poblenou. Campus Llotja i Deià.

● Lluèrnia. Campus Olot

● EDIVI i BDW. ESDAP Catalunya
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En general, les activitats de suport al currículum estan ben valorades pel nostre alumnat, però 
cal continuar treballant i incentivar més la seva participació. 

Valoració de l’1 al 5 

Indicador Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb les activitats de 

suport al currículum 
3,0 58% 2,9 48% 

3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu 
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes 

El perfil més habitual de l'alumne que ingressa a l'ESDAP Catalunya és un estudiant procedent 
de batxillerat, principalment de la modalitat d'Arts (via d'arts plàstiques), tot i que també 
trobem en menor grau alumnes del batxillerat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, 
o provinents d’algun cicle superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

Via d’accés Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 

Batxillerat 76% 75% 

CFGS, FP2 o assimilats 12% 13% 

Més grans de 25 anys 0% 2% 

Titulats universitaris o assimilats 1% 1% 

Altres accessos 11% 9% 

L’estudiant ha d’acreditar un cert domini de les matèries de Visual i Plàstica com Dibuix i 
Volum; de les matèries d’Humanitats, com Història i Història de l’Art, així com interès per les 
noves tecnologies i programari informàtic vinculat al Dibuix Assistit per Ordinador. És 
recomanable que l’estudiant tingui curiositat per l’activitat cultural i artística. 
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Per garantir que els alumnes tinguin el perfil adequat, l’accés als estudis es realitza mitjançant 
una prova específica, tal i com marca la normativa vigent estatal i la resolució que anualment 
publica el Departament d’Educació, on també queden establerts els requisits d’accés: tenir el 
títol de batxiller o haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les 
persones majors de 18 anys que no compleixin els requisits anteriorment esmentats podran 
accedir-hi mitjançant la superació d’una prova que convoca anualment el Departament 
d’Educació. 

D’altra banda, tenen accés directe les persones que estiguin en possessió d’algun dels títols de 
tècnic o tècnica superior d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un títol declarat equivalent (dues 
places per grup). Tota la informació relativa a la prova específica d’accés s’actualitza 
anualment i es publica a la pàgina web. 

L’ESDAP Catalunya ofereix anualment 240 places, distribuïdes en 4 especialitats als 7 campus 
que la configuren.  Globalment, els darrers anys s’ha experimentat un increment de les 
preinscripcions, que pràcticament dupliquen el nombre de places disponibles. No obstant això, 
després de realitzar tots els procediments previs a la prova, el nombre d’aspirants reals es 
manté força estable al voltant dels 290 alumnes.   

Oferta, demanda i matrícula Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 Curs 2015-2016 

Places de nou accés 240 240 240 240 

Nombre de sol·licituds 290 307 274 308 

Percentatge d’estudiants que 

superen la prova d’accés 
97% 88% 94% 94% 

Percentatge d’estudiants 

aprovats que es matriculen 
71% 79% 71% 67% 

Estudiants de nou ingrés 212 194 235 200 

Destacar que com mostren els indicadors hi ha un elevat percentatge d’aprovats a la prova 
d’accés, que s’ha mantingut els darrers anys al voltant del 90%, malgrat que el nombre de 
matriculats és inferior. Aquesta diferència s’explica per la combinatòria entre la distribució 
territorial del centre i les diferents especialitats impartides. El centre està treballant per 
optimitzar al màxim la matrícula. Acció de millora 3.1.3.1 

Cal dir també que, en moltes ocasions, els aspirants que no obtenen plaça per causa d’una 
nota baixa tornen a realitzar la prova d’accés de setembre i/o conserven la nota per poder 
accedir a les places vacants que puguin sorgir si algun aspirant no formalitza la matrícula.  
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Nota de tall Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 Curs 2015-2016 

Disseny Gràfic 5,21 5,13 5,00 5,40 

Disseny d’interiors 5,00 5,05 5,00 5,24 

Disseny de Moda 6,94 6,39 5,80 6,10 

Disseny de Producte 6,25 5,25 5,88 5,00 

 

Destaquem en aquest sentit la mobilitat interna dels estudiants entre els campus, ja sigui en 
assignatures concretes o realitzant un possible canvi d’especialitat/campus si hi ha vacants. Per 
altra banda, també cal dir que es contempla un nombre molt poc significatiu d’estudiants de 
nou accés que no són de 1r curs que entren via trasllat d’expedient des d’un altre centre, o 
estudiants de diplomatura que cursaran la formació addicional per obtenir el títol superior. 

Les dades de preinscripció i matrícula formen part de l’IST i també s’entreguen al servei 
d’estadística del Departament d’Educació. Tota aquesta informació està disponible al web.  

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

L’ESDAP Catalunya s’estructura per comissions. Dirigides per un coordinador i amb  
representants de cada campus, les comissions es reuneixen periòdicament seguint el calendari 
de reunions mínimes establert abans d’inici de curs, amb l’objectiu d’establir els criteris 
d’actuació de centre i coordinar el seu desplegament als diferents campus. En l’àrea acadèmica 
tenim les comissions de coordinació de Pla d’Estudis, de Reconeixement i Validació, de 
Pràctiques Professionals, del PAT i de Mobilitat Internacional.  

La comissió de coordinació de Pla d’Estudis, dirigida per la Coordinadora Acadèmica, és el nucli 
central de l’àrea acadèmica.  Es reuneix entre un i dos cops al mes per parlar del programa 
formatiu, les activitats transversals de suport al currículum, el TFE... i és, per tant, una eina 
fonamental per a la coordinació del professorat.   

Els acords presos en la comissió són traslladats als seus respectius campus pels coordinadors 
del Pla d’Estudis de campus, encarregats de vetllar pel seguiment de les guies docents i la 
concreció de les activitats formatives i avaluatives, la coordinació de l’equip docent del campus 
i el desenvolupament del programa formatiu. També supervisen el procés d’avaluació i el 
lliurament de les activitats d’avaluació  al campus.  

Al final de cada semestre, just després de les avaluacions, la coordinació de Guia Docent 
organitza unes jornades de coordinació per al professorat. En aquestes trobades, el 
professorat que imparteix la mateixa assignatura a tots els campus es reuneix per compartir 
experiències i coordinar la seva activitat, revisant les evidències de les activitats avaluatives, 
treballant en la coordinació amb la resta d’assignatures de la matèria i formulant propostes de 
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millora que, un cop revisades, s’introdueixen a les guies docents. Aquest és un motor de 
cohesió i coordinació fonamental entre el professorat ESDAP Catalunya de tots els campus i, 
per tant, continuem treballant per millorar les trobades. Cada assignatura té assignat un 
coordinador que vetlla per la informació pública, i actualitza la guia docent incorporant les 
millores que es consensuen a les jornades. Acció de millora 3.1.4.1 

El Moodle del centre i el Gestor Documental, que està previst que comencin a funcionar el curs 
2019-2020, permetran simplificar enormement les tasques de coordinació del professorat i 
donar un impuls definitiu a tota la feina feta fins aquest moment. 

La Comissió de Coordinació de Pla d’Estudis estableix també directrius sobre presencialitat, 
organització de les assignatures i assignació del professorat que els Caps d’Estudis de campus 
han d’aplicar en l’elaboració dels horaris dels grups / cursos / especialitats. S’està treballant 
per optimitzar aquest procés i per sistematitzar la incorporació de les conclusions que es 
deriven dels resultats de les enquestes de satisfacció, especialment en tot allò que afecta a les 
assignatures de primer curs i als horaris de les tutories. Acció  de millora 3.1.4.2   

 

Pràctiques Professionals 

Les Pràctiques Professionals, incloses en el pla d’estudis com una assignatura de 8 crèdits, són 
una part essencial del programa formatiu i es treballa activament per revisar i millorar de 
manera continuada la seva  gestió i seguiment. La comissió de Pràctiques Professionals, 
dirigida per la Coordinadora ESDAP de Pràctiques Professionals i constituïda pels Coordinadors 
de Pràctiques de cada campus, vetlla per garantir-ne la qualitat. 

La Coordinadora ESDAP de Pràctiques Professionals, a més de supervisar i coordinar qualsevol 
actuació relacionada amb les pràctiques, és també la persona encarregada de la recerca, gestió 
i homologació de les noves institucions i/o entitats col·laboradores. L’ESDAP Catalunya fa un 
esforç constant per actualitzar i ampliar el nombre i la idoneïtat de les empreses 
col·laboradores per tal d’oferir als seu alumnat la millor formació possible. 

Els coordinadors de pràctiques de campus traslladen els acords de la comissió als campus, 
vetllen per l’acompliment de la guia docent, el seguiment, el control i l’avaluació de les 
pràctiques i de l’estada a l’empresa de l’alumnat, atenen a l’alumnat en l’horari específic 
d’atenció, donen suport als tutors de pràctiques i es responsabilitzen de la recepció i arxiu de 
la documentació que s’ha de guardar a l’expedient de l’alumnat a secretaria. 

Finalment, els Tutors de Pràctiques guien, recolzen i supervisen l’estudiant al llarg de tot el 
procés mitjançant una aplicació, el correu electrònic i/o el telèfon. El tutor també està en 
contacte, pels mateixos mitjans, amb l’entitat col·laboradora.  

 

Treball Final d’Estudis 

Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes de tots els campus 
ESDAP Catalunya, la Coordinació de l’Àrea Acadèmica vetlla especialment pel bon 
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desenvolupament del Treball Final d’Estudis, coordinant els gairebé 50 tutors que integren 
l’equip docent del TFE i unificant i publicant tots els documents de referència al web ESDAP 
Catalunya. Les comissions avaluadores, integrades per professors dels diferents campus, 
compten també amb la presència de professionals externs que ens han permès confirmar el 
bon nivell aconseguit pels nostres alumnes. 

S’ha treballat amb un grup de professors consultors experts, amb representants de diferents 
especialitats, per millorar les rúbriques d’avaluació i generar altres documents nous que 
complementen la informació, vetllant per la igualtat i singularitat de les diferents especialitats. 

Es coordinen reunions amb tots els professors tutors de TFE per tal d’explicar i analitzar les 
aportacions en els documents de referència de cada curs. 

S’organitzen reunions de coordinació, abans i després de les exposicions orals de l’alumnat, 
amb tots els presidents de les comissions avaluadores del TFE per consensuar i revisar els 
resultats obtinguts,  millorant objectivament la garantia i imparcialitat de les comissions 
avaluadores. 

 

3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació 

Les normatives vigents tant d’àmbit estatal com autonòmic que regeixen el funcionament del 
centre i el desenvolupament de la titulació són accessibles, s’actualitzen i es publiquen als 
diferents canals de difusió de l’ESDAP Catalunya. Diferenciem dos grans grups pel que fa a la 
normativa: normativa externa (estatal, autonòmica, europea (Erasmus) i normativa d’AQU 
Catalunya) i normativa interna (Normativa del Treball Final, Memòria de Verificació de la 
Titulació i Sistema de Garantia Interna de Qualitat, SGIQ). 

A la pàgina web de l’ESDAP Catalunya les diferents normatives es poden consultar en un 
apartat genèric i també en els apartats corresponents on s’aplica. L’actualització d’aquestes la 
realitza l’equip directiu en coordinació amb les diferents comissions.  

Tot i que la Comissió de Coordinació General està actualment elaborant les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), la informació base de l’estructura 
organitzativa es mostra en els diferents apartats del web. Com a normatives més visitades 
destaquen: Criteris de Permanència, Reconeixement, Validació i Transferència de Crèdits, 
Competència Lingüística en una Llengua Estrangera, Proves d’Accés, Mobilitat Internacional 
(PD, alumnes i PAS) i Pràctiques Externes.  

La Comissió de Reconeixements i Validació és qui coordina la informació i resolució dels 
reconeixements de crèdits als campus en aplicació de la normativa corresponent. Es reuneix 
unes quatre vegades a l’any i s’encarrega de l’estudi de les sol·licituds de reconeixement que 
no estan publicades a les taules de reconeixement del web i de les propostes de validació per 
experiència laboral, que s’estudien i s’acorden col·legiadament a partir de la corresponent 
equivalència en l’adquisició de competències per part de l’alumnat. Periòdicament, aprova i 
publica noves taules que es van incorporant al web ESDAP Catalunya.  
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Cada curs acadèmic s’actualitzen els documents de normativa de reconeixement publicats i els 
procediments i protocols a seguir en cada cas per part, principalment, de les comissions de 
Reconeixements i Validacions  i de Secretaria. S’està treballant per millorar aquests documents 
i poder oferir l’alumnat una sol·licitud de reconeixements amb camps editables per facilitar el 
tràmit. Acció de millora 3.1.5.1 

Els membres de la Comissió de Reconeixements i Validació s’encarreguen també d’atendre els 
dubtes dels alumnes als seus campus respectius i actualment s’està treballant per fer més 
difusió dels horaris d’atenció que millorin el servei i facilitin les consultes dels alumnes, tutors i 
professors. Acció de millora 3.1.5.2 

La Comissió de Reconeixements i Validació també s’ha encarregat d’estudiar  com  incorporar 
els alumnes provinents de l’anterior Diplomatura de Disseny que volen obtenir el Títol Superior 
de Disseny, seguint els paràmetres que ens marca la “RESOLUCIÓ ENS/2869/2011, de 21 de 
novembre, de reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del 
reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels 
Ensenyaments Artístics Superiors” i el “Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre”. 

Com a conseqüència de les modificacions introduïdes en el Pla d’Estudis, al curs 2018-2019 
s’inicia una etapa de convivència entre dos Plans d’Estudis lleugerament diferents. La 
Coordinació de Secretaria va supervisar la implementació del nou currículum en l’aplicació 
durant els mesos d’abril i maig del 2018 i els alumnes de nou accés es van matricular en aquest 
Pla d’Estudis modificat durant la primera quinzena de juliol de 2018 sense problemes.  

De la mateixa forma s’ha treballat amb la Coordinació Àrea Acadèmica i les secretaries dels 
campus per gestionar les possibles incidències originades pels alumnes repetidors 
d’assignatures que en el nou Pla d’Estudis canvien de nom i/o contingut i/o crèdits. L’avaluació 
de gener 2019, la primera que compagina els dos plans d’estudis, s’ha desenvolupat amb 
normalitat. 
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3.2. PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

L’ESDAP Catalunya ha fet una aposta decidida en els darrers cursos per potenciar la 
comunicació adreçada als diferents grups d’interès que es relacionen amb els 7 campus. El 
sistema de comunicacions de l’ESDAP Catalunya inclou un ampli i variat ventall de mitjans: 
pàgina web del centre, correu electrònic, plafons de difusió, cartells, espai expositius, accions 
acadèmiques, publicacions i ús de les xarxes socials.  

La responsabilitat del sistema de comunicacions de l’ESDAP Catalunya recau sobre L’Equip 
directiu (Àrea de Comunicació) i la Comissió de Comunicació que es coordinen entre les 
diferents coordinacions que alhora es vinculen als 7 campus.  

Tota la informació pública es relaciona també als documents de retiment de comptes a la 
societat que publica l’escola en el marc del seu SGIQ. 

Cal dir que l’ESDAP Catalunya realitza un esforç important en la creació i actualització de 
continguts de la pàgina web actual, creada el desembre de l’any 2014, i que ha experimentat 
notables canvis a través dels indicadors d’usabilitat dels seus usuaris, adaptant-se al seu ús 
responsiu, convertint-se a un format php de d’autogestió, organitzant la informació per 
permetre un accés més intuïtiu i possibilitar el seu creixement en paral·lel als nous continguts 
que han generat les diferents necessitats informatives i la producció-expansió dels 
procediments i indicadors creats en les diverses comissions.  

 

3.2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu 

L’ESDAP Catalunya ofereix a la seva pàgina web informació actualitzada sobre les 
característiques del programa formatiu i el seu desenvolupament operatiu de forma agregada 
per tal de facilitar l’accés a la informació a tots els grups d’interès: alumnes, personal docent, 
futurs alumnes, alumni, personal d’administració i serveis, entitats, ocupadors i societat en 
general. 

La informació bàsica s’actualitza a l’inici de cada curs acadèmic, tenint en compte els tres 
idiomes de difusió. Setmanalment s’actualitza amb informacions específiques d’àmbits 
diferents com notícies, premis, procediments acadèmics, recordatoris de períodes sol·licituds, 
inscripcions a esdeveniments, etc. 

La pàgina web s’organitza en diverses pestanyes que porten a submenús més específics on es 
troba informació més detallada. Actualment el web, juntament amb els seus serveis de xarxes 
socials, ha experimentat un notable increment de visites. Una dada molt significativa de 
l’activitat i rellevància de la informació online que unifica els 7 campus és la següent: 2014: 
44.937 visites; 2015: 65.944 visites; 2016: 97.261 visites; 2017: 139.377 visites; i 2018: 201.301 
visites. S’ha multiplicat per 5 les visites totals. Cal dir que el web integra l’aplicació Gegisa de 
matriculació online que pertany al Departament d’Educació, així com un espai Moodle que 
unifica els 7 campus i que també està en desenvolupament constant, adaptant-se a la última 
versió php que nodreix les altres aplicacions de gestió del Departament. Tota l’estructura del 
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web, una síntesi d’usabilitat i accés a la informació segons nivells queda explicitada en el seu 
mapa web.  

En paral·lel, cal destacar els recursos audiovisuals, publicacions i gestió d’aquests a través de 
les xarxes socials, ja que consoliden un espai alternatiu al web que ofereix la consulta pública 
de les activitats ESDAP Catalunya, ja sigui a nivell formatiu o com difusió. Remarcar que 
l’ESDAP Catalunya estableix diferents convenis de col·laboració amb altres institucions 
culturals on hi participa activament a través d’esdeveniments, exposicions, conferències... com 
ara BCD, DHUB o Fabra i Coats a nivell metropolità, juntament amb altres institucions del 
territori que guarden relació directa amb els campus. 

L’ESDAP Catalunya publica anualment la línia editorial “la línia groga” (v.1, v.2), en fase 
d’indexació, llibres d’actes de les jornades realitzades. A partir del curs 2018-2019, també 
editarà un anuari integrat dels TFE i està en fase d’iniciar una revista acadèmica especialitzada 
en els valors del disseny que es treballen al llarg del seu itinerari.  

Actualment es treballa per continuar millorant els processos d’actualització i accés de 
continguts. Acció de millora 3.2.1.1 

 

3.2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció  

L’ESDAP Catalunya publica informació sobre les característiques i desenvolupament de la 
titulació i sobre els seus resultats acadèmics i de satisfacció a l’apartat corresponent de la 
secció de Qualitat al seu web. Es poden veure indicadors de:  

● Matrícula, prova d’accés i perfil de l’alumnat. 

● Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu i el professorat. 

● Satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 

● Perfil del professorat. 

● Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge. 

● Satisfacció dels titulats. 

● Mobilitat i Pràctiques. 

● Satisfacció dels estudiants amb el Treball Final d’Estudis. 

● Indicadors acadèmics globals. 

o Taxa de rendiment. 

o Taxa d’abandonament per cohort. 

o Taxa de graduació en t i t+1 per cohort. 

o Taxa d’eficiència en t i t+1 per cohort. 
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o Durada mitjana dels estudis per cohort. 

● Indicadors acadèmics de primer curs.  

o Taxa de rendiment 

o Taxa d’abandonament per cohort 

o Taxa de presentats 

o Taxa d’èxit 

● Inserció laboral.  

o Taxa d’ocupació. 

o Taxa d’adequació. 

o Satisfacció amb la formació teòrica. 

o Satisfacció amb la formació pràctica. 

o Voluntat de repetir el mateix títol. 

o Voluntat de tornar a estudiar al mateix centre. 

Les taules s’actualitzen i s’analitzen anualment coincidint amb el procés de revisió del 
desenvolupament de la titulació que culmina amb l’elaboració dels Informes de Seguiment de 
la Titulació, que també es poden consultar al web. 

Actualment es treballa per continuar millorant els recursos gràfics de visualització i la 
integració amb el Gestor Documental. Acció de millora 3.2.2.1 

 

3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment 
i l’acreditació de la titulació 

Tota la informació pública relacionada amb el SGIQ (Verificació, IST, SGIQ...) pot consultar-se i 
descarregar-se a l’apartat de Qualitat del web del centre, organitzat de la següent manera: 
Verificació, Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, Seguiment de la Titulació, Acreditació. 
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3.3. EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

L’ESDAP Catalunya disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) elaborat 
seguint les directrius del programa AUDIT i certificat el desembre de 2015. En aquell moment 
el centre tot just iniciava un procés de reestructuració organitzativa amb la incorporació 
progressiva de Coordinacions ESDAP Catalunya en els àmbits de Mobilitat Internacional, 
Pràctiques Professionals, Comunicació, Qualitat, PAT, Activitats de Suport al Currículum, Guia 
Docent, Secretaria, Gestor Documental i Recursos i Serveis.  

El desplegament d’aquestes coordinacions, imprescindibles per poder gestionar 
adequadament la complexitat i diversitat pròpies de la institució i consolidar pautes d’actuació 
comunes, està modificant significativament el funcionament del centre tal i com estava descrit 
al SGIQ. Per tant, el SGIQ de l’ESDAP Catalunya es troba actualment en un procés de revisió per 
tal d’adaptar-s’hi i donar resposta a la nova situació. Per obtenir més informació al respecte es 
poden consultar els documents Proposta de revisió del SGIQ  i Proposta de revisió del SGIQ II 
elaborats per la Coordinació de Qualitat als cursos 2016-2017 i 2017-2018.  

Tal i com es detalla al subapartat 3.3.3, es preveu que aquest procés de revisió finalitzi el curs 
2020-2021. 

3.3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació de les titulacions 

La verificació de la titulació és anterior a la implantació del SGIQ i per tant no es port valorar la 
seva aportació al disseny i implantació del títol. El procés seguit es va recollir al procediment 
2D-1PS-1PD.  

No obstant això, la reestructuració del centre abans esmentada ha portat a una profunda 
revisió de la titulació que, sota la supervisió de la Coordinació de l’Àrea Acadèmica i la 
Coordinació ESDAP Catalunya de Guia Docent i amb la participació de la Comissió Pla d’estudis 
i de bona part del professorat, va culminar en la modificació de la titulació de novembre de 
2017. 

Pel que fa al seguiment i acreditació, hem de dir que entenem que l’IST, més enllà del retiment 
de comptes extern, ha de ser la principal eina de revisió del sistema, on, anualment, el centre 
analitza i valora el seu desenvolupament i proposa les accions de millora corresponents. 

Així, s’ha treballat perquè siguin els propis responsables de cadascuna de les àrees del centre, i 
no els membres de la Comissió de Qualitat, tal i com es recull originalment al SGIQ, els que 
avaluïn els seus propis resultats. L’objectiu final ha de ser que tots els membres de la institució 
interioritzin i apliquin les dinàmiques pròpies de la Qualitat en el seu dia a dia i per tant, 
sembla lògic que els Coordinadors ESDAP Catalunya participin i col·laborin amb els 
Coordinadors d’Àrea en l’elaboració dels IST. Acció de millora 3.3.1.1 
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El present Autoinforme s’ha elaborat seguint el mateix criteri i els diferents apartats han estat 
redactats, sota la supervisió dels membres del CAI, pels Coordinadors ESDAP Catalunya 
directament responsables. 

De la mateixa manera, s’està treballant perquè el professorat participi de manera activa en el 
procés de revisió i seguiment dels resultats obtinguts. Al final de cada semestre s’organitzen 
unes reunions de coordinació docent on el professorat assignat a cada matèria analitza 
mostres de treballs dels estudiants, així com els indicadors de satisfacció obtinguts i, a partir 
del segon semestre del curs 2018-2019, les estadístiques de les qualificacions obtingudes.  

A mesura que la revisió del SGIQ es vagi desplegant, aquestes pràctiques s’estendran a tots els 
àmbits del centre, de manera que la revisió i seguiment de la titulació sigui una veritable feina 
conjunta de tota la institució. 

3.3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a 
la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels 
grups d’interès 

A més dels indicadors de satisfacció que es recullen de forma preceptiva com a part dels 
processos associats a les pràctiques externes i als programes de Mobilitat Internacional i els 
que se’n deriven del PAT, des del curs 2016-2017 l’ESDAP Catalunya recopila i analitza de 
forma sistemàtica informació sobre tots aquells àmbits rellevants del seu funcionament: 
programa formatiu, professorat, sistemes de suport als estudiants i qualitat dels resultats del 
programa formatiu. Tal i com es pot comprovar al Manual de Qualitat, en tots els casos 
s’incorporen tant dades quantitatives com de la satisfacció dels grups d’interès implicats. Tots 
els indicadors es diferencien per campus i per especialitat i, en el cas d’aquells especialment 
significatius, s’analitza per separat la dada corresponent a l’alumnat de primer curs.  

La Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat supervisa la recollida dels indicadors per part dels 
responsables corresponents a cada campus, confecciona les taules resultants i les fa arribar als 
responsables del seu anàlisi i a la Coordinació de Comunicació per a la seva publicació al web. 
En tant que especialment significatius, s’ha treballat per assegurar una òptima recollida dels 
indicadors de rendiment acadèmic. L’aplicació de secretaria no permet l’obtenció directa 
d’aquests indicadors i ha estat necessari millorar els formularis de recollida i treballar 
conjuntament amb les secretaries dels campus per garantir tant la disponibilitat com la 
fiabilitat de la totalitat de les dades recollides. 

Les enquestes de satisfacció a l’alumnat, al professorat, als titulats i al PAS (que s’incorporen el 
curs 2018-2019, Acció de millora 3.3.2.1) es realitzen mitjançant un programari específic. La 
Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat coordina la seva preparació, supervisa el 
desenvolupament i s’encarrega d’elaborar els informes de resultats i fer-los arribar tant als 
grups d’interès implicats com als responsables del seu anàlisi.  

Més enllà del que podríem considerar com a indicadors mínims, es recull informació específica 
sobre totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries d’especialitat. Igualment, es 
recullen i analitzen evidències dels resultats obtinguts pels alumnes en aquestes mateixes 
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assignatures, així com una estadística de les qualificacions obtingudes. Es demana a l’alumnat 
una valoració de la seva experiència en els programes de mobilitat, de gran interès tant per a 
la institució com per a la resta dels alumnes. I es fa una breu enquesta als titulats el semestre 
següent  a la finalització dels estudis que serveix de pont entre les dades obtingudes fins el 
moment i les que sortiran de l’enquesta d’inserció laboral. 

3.3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza 
per optimitzar-lo contínuament 

La Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat s’incorpora el curs 2016-2017 amb els objectius 
d’adequar el màxim possible el SGIQ a la realitat del centre i implantar-lo de forma efectiva 
amb la implicació de tots els grups d’interès. És l’encarregada de fer la revisió del SGIQ que, 
com la de la resta d’àrees del centre, es realitza anualment a l’IST, on es fa una anàlisi 
pormenoritzada de la implantació i funcionament del sistema i es proposen les accions de 
millora pertinents.  

Tant els documents que es generen des de la Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat (IST, 
Informes de resultats de les enquestes, taules d’indicadors, fitxes de procés i procediment...) 
com els mecanismes i sistemàtica establerts per a la recollida de dades (formularis, enquestes 
de satisfacció...) es revisen i actualitzen anualment. En tots els casos el procediment és el 
mateix: la Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat analitza i proposa els possibles canvis, que 
es debaten tant a la Comissió de Qualitat com amb la resta de Coordinacions ESDAP Catalunya. 
Un cop aprovades, les modificacions s’implementen directament o, en el cas de canvis 
estructurals,  s’eleven a la Comissió de Coordinació General per a la seva consideració. 

Com a conseqüència del procés de transformació descrit a la introducció d’aquest apartat, els 
darrers anys s’han introduït canvis significatius en el funcionament i desplegament del SGIQ, 
entre els que cal destacar els següents. 

S’ha establert un sistema de recollida de dades diferenciat per campus i per especialitats. S’ha 
revisat la taula d’indicadors, reduint el nombre, clarificant les fórmules i assignant 
responsables i calendari de recollida i anàlisi en cada cas. També s’ha sistematitzat la recollida, 
simplificant els formularis i treballant directament amb els responsables dels campus. Com a 
resultat, podem dir que el centre disposa ara d’un sistema de recollida que proporciona 
indicadors complets i fiables.  

Igualment, s’ha treballat per millorar les enquestes. S’han afegit les enquestes sobre les 
assignatures a l’alumnat, als titulats i, el curs 2018-2019, al PAS. S’ha introduït l’accés 
mitjançant invitacions via mail i s’ha sistematitzat l’elaboració i lliurament dels informes de 
satisfacció. També s’ha treballat amb els tutors per fomentar la participació, que ha augmentat 
considerablement, situant-se al voltant del 70% en el global del centre en la darrera enquesta 
realitzada a l’alumnat al febrer de 2019.  
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Evolució de la participació a les enquestes de satisfacció 

Enquesta Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Satisfacció de l’alumnat 69%* 61% 41% 

Satisfacció del professorat ** 64% 62% 

* Només Enquesta del primer semestre; la dada dels altres cursos és la global, incloent les dels segon semestre. 

** En el moment de redacció del present Autoinforme no s’ha realitzat l’enquesta al professorat. 

De les sessions de tutoria que es van dedicar a comentar els resultats de les enquestes es van 
extreure conclusions que han portat a la modificació d’alguns aspectes de l’estructura de les 
enquestes així com del calendari de realització de les mateixes. 

En el moment de la redacció d’aquest Autoinforme s’està treballant amb un mapa de 
processos simplificat que s’ajusta millor a la realitat del centre i serà la base del futur Gestor 
Documental. També tenim nous models de procés i procediment que haurien de permetre un 
seguiment més efectiu de la seva implantació. Els processos i procediments relatius a qualitat 
estaran completament redefinits i implantats a finals del curs 2019-2020. Acció de millora 
3.3.3.1 

La resta s’anirà incorporant progressivament i es preveu que el nou mapa de processos estigui 
completament desenvolupat i en funcionament a finals del curs 2020-2021. Acció de millora 
3.3.3.2 
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3.4. ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU 

Com hem explicat en la introducció, l’ESDAP Catalunya és un centre públic depenent del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que imparteix Ensenyaments Artístics 
Superiors equivalents a un grau universitari del Títol Superior de Disseny. Aquest fet i l’ 
organització multicampus el situen dins la categoria de centre singular. Juntament amb 
l’ESCRBCC, són els dos únics centres superiors públics dependents de la Generalitat de 
Catalunya que estan situats dins el marc dels EAS (Ensenyaments Artístics Superiors).  

L’equip directiu de l’ESDAP Catalunya, de manera coordinada amb la direcció de campus i amb 
l’aprovació de la Comissió de Coordinació General, defineix els perfils de la plantilla docent del 
centre en funció del seu programa formatiu i fa la proposta al Departament d’Educació i al 
Consorci d’Educació de Barcelona i els Serveis Territorials de referència per a la seva validació.  

El accés a la tasca docent és el que preveu el Departament d’Educació, basat en l’accés a la 
funció pública per oposició al Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny, en una especialitat 
concreta. El sistema estableix la promoció per drets adquirits de dedicació a la pràctica docent, 
les tasques de gestió en els centres i la formació permanent. Els interinatges i substitucions es 
cobreixen amb el professorat inscrit a les borses de treball del personal docent del Consorci 
d’Educació de Barcelona i del Departament d’Educació.  

Actualment el centre compta amb un cos docent format per 198 professors distribuïts de la 
manera següent: 

 

 

Campus ESDAP Catalunya 
Professorat 

Deià a Barcelona 25 

Llotja a Barcelona 53 

Pau Gargallo a Badalona 30 

Serra i Abella a L’Hospitalet de Llobregat 21 

Olot a Olot 25 

Ondara a Tàrrega 18 

Vic a Vic 26 

  

Total 198 

 

Les dades de satisfacció de l’alumnat amb el professorat indiquen que hi ha un marge de 
millora significatiu. 
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Valoració de l’1 al 5 

Indicador Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,0 58% 3,1 48% 

3.4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les 
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional 

Són professors de l’ESDAP Catalunya els professors de les Escoles d’Art i Superiors de Disseny 
que són campus del Centre i imparteixen docència segons els perfils i les necessitats de les 
Àrees de Coneixement al Títol Superior de Disseny. La llarga tradició en la impartició dels 
ensenyaments artístics d’aquestes escoles proporciona al professorat de l’ESDAP Catalunya 
una àmplia experiència docent.  

Entre els 198 professors que formen l’actual cos docent hi ha llicenciats en Belles Arts (39%), 
Història de l’art (7%) i Comunicació audiovisual (3%), arquitectes (21%), enginyers (3%) i 
diplomats en Disseny (4%). El 7% són doctors. 

Perfil del professorat  de l’ESDAP Catalunya 

Llicenciatura en Belles Arts 39% 

Arquitectura 21% 

Comunicació Audiovisual 3% 

Diplomatura en Disseny (ESDI) 4% 

Enginyeries 3% 

Història de l’Art 7% 

Altres 

Dret, Ciències Polítiques, Ciències del Treball, Ciències Químiques, Sociologia, Publicitat... 
23% 

A totes les especialitats compten amb professorat amb formació específica. A l’especialitat de 
Producte disposem de graduats en Disseny i enginyers en Disseny de Producte. A la de Moda 
comptem amb diplomats en Disseny de Moda i enginyers tèxtils. A la de Gràfic tenim llicenciats 
en Belles Arts en l‘especialitat de Disseny i diplomats en Disseny. A la d’Interiors, arquitectes i 
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diplomats en Disseny. A més, el 25% del professorat té experiència laboral en l’àmbit del 
disseny.  

Per exercir la docència a l’ESDAP Catalunya és necessari posseir la titulació de graduat, 
llicenciat, enginyer o arquitecte o titulació equivalent a efectes de docència. [art. 
20.3RD303/2010]. Excepcionalment, determinades parts de les assignatures podran ser 
impartides, sota la coordinació del professor titular, per professionals no necessàriament 
titulats que tinguin la necessària qualificació professional i desenvolupin la seva activitat a 
l’àmbit laboral o tinguin nacionalitat estrangera. Aquesta incorporació es realitzarà en règim 
laboral o administratiu, a temps parcial, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació. [art 
113. LEC. art 20.5 RD 303/2010]. 

Al llarg del període de Transformació (del 2014-2015 al 2017-2018) s’ha treballat per adequar 
el nivell de les titulacions del professorat que imparteix docència a l’ESDAP Catalunya, tal i com 
es pot comprovar a la taula següent. 

 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Percentatge de professorat doctor 7% 7% 7% 

Percentatge de professorat amb titulació 

superior 
86% 85% 83% 

Percentatge de professorat sense titulació 

superior 
7% 8% 10% 

 

En aquests moments tenim un 7% de doctors i un 86% de professorat amb titulació superior. El 
7% restant està previst que deixi l’activitat docent a ESDAP Catalunya el curs 2019-2020. Acció 
de millora 3.4.1.1 

Cal remarcar que les característiques del professorat i el sistema d’accés a la docència a 
l’ESDAP Catalunya són un punt en l’articulat del que serà el futur Decret d’Organització del 
Centre, recollint el mandat de la disposició addicional 5 de la LOE, que estableix que la provisió 
de places per a funcionaris docents en els Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics s’ha de 
fer amb un concurs específic.  

Un cop publicat el Decret, s’haurà de treballar, en col·laboració amb AQU Catalunya, per tal 
d’establir sistemes adequats d’acreditació i accés a l’acció docent, que haurien d’implantar-se 
a partir del curs 2020-2021. Acció de millora 3.4.1.2 

 

 



 
Auto in forme per  a  l ’a cred i tació  del s  ensenyament s  superiors  de  d is sen y  

 

32 
 

A tal efecte, es tindran en compte les tipologies de professorat que es defineixen a 
continuació: 

● Professorat Generalista. 

o Professorat destinat a impartir les assignatures de Formació Bàsica. 

o Sistema d’accés: oposició al cos de professor titular d’Arts Plàstiques i Disseny. 

● Professorat Titular d’Especialitat. 

o Professorat destinat a impartir obligatòries, optatives i TFE d’especialitat 

o Sistema d’accés: concurs/oposició per perfil de titulació i mèrits. 

● Professorat de Suport. 

o Professional o especialista que dona suport al professorat especialista. 

o Sistema d’accés: per perfil professional. 

 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants 

Tal i com s’ha establert en la introducció a aquest apartat, l’ESDAP Catalunya compta 
actualment amb un cos docent format per 198 professors distribuïts de la manera següent: 

 

Campus ESDAP Catalunya Professorat 

Deià a Barcelona 25 

Llotja a Barcelona 53 

Pau Gargallo a Badalona 30 

Serra i Abella a L’Hospitalet de Llobregat 21 

Olot a Olot 25 

Ondara a Tàrrega 18 

Vic a Vic 26 

  

Total 198 
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Cada campus oferta anualment un màxim de 24 places de nou accés per especialitat i, en 
conseqüència, els grups a les assignatures comunes de formació bàsica se situen al voltant de 
la vintena d’alumnes. En les d’especialitat, els grups poden baixar, depenent dels campus, fins 
la desena. Aquesta ràtio professor/alumne tan reduïda ens permet una atenció personalitzada 
i un seguiment individual del nostre alumnat, que és un dels principals trets característics de 
l’ESDAP Catalunya. 

Tenim aproximadament un 30% de professorat amb dedicació a temps complet amb un 
impacte sobre el currículum d’un 50%. El 70% de professorat a temps parcial imparteix l’altre 
50%. El percentatge de professorat a temps parcial pot semblar massa elevat però, en realitat, 
és conseqüència de les singulars característiques del nostre centre. 

 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Percentatge de professorat a temps complet 31% 29% 29% 

Percentatge de professorat a temps parcial 69% 71% 71% 

    

Percentatge d’hores de docència impartida per 

professorat a temps complet 
48% 56% 44% 

Percentatge d’hores de docència impartida per 

professorat a temps parcial 
52% 54% 46% 

 

En primer lloc cal dir que, independentment de la seva dedicació al centre, el 94% del 
professorat d’ESDAP Catalunya disposa d’un contracte a temps complet al seu campus. Cal 
recordar que les Escoles d’Art i Superiors de Disseny que són campus del centre imparteixen 
també altres estudis, com ara els de Batxillerat d’Arts o Cicles Formatius artístics de Grau Mitjà 
i Grau Superior i la major part del professorat imparteix classe també en algun d’aquests 
nivells educatius.  

Cal tenir present que, als campus petits, amb només un grup, si un nombre elevat de 
professors impartís docència a l’ESDAP Catalunya amb dedicació completa, implicaria que els 
alumnes tindrien el mateix professor en un nombre considerable d’assignatures. Per tant, les 
plantilles dels campus s’aprofiten al màxim, diversificant la distribució d’assignatures. 

Els tutors de grup, de Pràctiques Professionals i de Treball Final d’Estudis disposen d’hores de 
descàrrega al seu horari per atendre adequadament els estudiants i fer-ne el pertinent 
seguiment. 
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3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 
investigadora del professorat 

El Departament d’Educació disposa de diferents mecanismes propis per donar suport al 
professorat, com ara: la Resolució ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les 
instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent; la 
Resolució EDU/321972007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el 
curs d’iniciació del personal interí; els Documents per a l'organització i la gestió dels centres. 
Formació del personal dels centres educatius; l’apartat de Formació de la Xarxa Telemàtica de 
Catalunya i el procediment de promoció per Estadis de formació docent.  

Per la seva part, l’ESDAP Catalunya ha treballat intensament els darrers anys per facilitar la 
tasca docent del seu professorat i millorar-ne la qualitat. 

S’han programat cursos de formació en les matèries més noves dins del món professional del 
disseny, com és la de Gestió del Disseny. Hem incorporat experts en la matèria per portar a 
terme millores en les guies docents. 

S’han realitzat accions de suport al professorat per a la millora de les guies docents parlant de 
noves metodologies i sistemes d’avaluació que ens permetin una millor coordinació del 
professorat (bases d’orientació, rúbriques...). També per cobrir necessitats de formació en 
l’àmbit de les eines digitals o del treball virtual en equip. 

S’ha creat un espai de recursos online a la pàgina web amb informacions i materials d’interès 
per alumnes i professors. 

S’ha posat a disposició del professorat el programa de mobilitat Erasmus+ per incentivar 
l’intercanvi d’experiències en l’àmbit acadèmic. 

S’incentiva al professorat per a publicar en revistes (incloses a l’Scientific Journal Rankings 
Carhus+ i/o CIRC) i des del 2018, l’ESDAP Catalunya s’ha constituït com a membre de 
l’Associació de Disseny i Recerca Cumulus, oferint avantatges, difusió i activitats pròpies de 
l’associació internacional a tota la comunitat ESDAP Catalunya. 

També des del curs 2018-2019 el professorat ESDAP Catalunya disposa de la xarxa 
ResearchGate per publicar els resultats de les seves experiències acadèmiques i d’un ajut a la 
recerca semestral per a conceptes estipulats com: congressos, seminaris, conferències, articles 
i/o traduccions amb l’objectiu d’augmentar els indicadors en qüestió de qualitat, promoure la 
institució nacionalment i/o internacionalment, promoure el retorn acadèmic en el marc dels 
Estudis Superiors de Disseny, afavorir iniciatives d’innovació docent i establir una xarxa de 
coneixement entre institucions / universitats.  

S’ha treballat per millorar la formació dels tutors amb la implantació del PAT, incrementant i 
millorant els recursos a la seva disposició. Acció de millora 3.4.3.1  

Actualment s’està treballant en la reorganització del calendari de formació per al professorat 
ESDAP Catalunya. A partir de les necessitats detectades en les reunions de coordinació docent 
dirigides pels coordinadors Pla d’Estudis als campus ESDAP Catalunya, la Comissió estudia 
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conjuntament les propostes i les consensua. Des de l’àrea acadèmica s’avalua la seva idoneïtat 
i organització. Acció de millora 3.4.3.2 

Finalment, s’està estudiant desenvolupar un pla d’acollida per al professorat de nova 
incorporació al centre. Acció de millora 3.4.3.3 
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3.5. EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE 

Els recursos i serveis de l’ESDAP Catalunya són, en essència, els de les Escoles d’Art que són 
campus del centre. Als darrers anys s’ha treballat intensament per dotar a l’ESDAP Catalunya 
de les infraestructures i sistemes de coordinació comuns que garanteixin que aquests recursos 
i serveis es despleguen de manera satisfactòria i uniforme en tots els campus. 

 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 
els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral 

L’acció tutorial ha estat present a l’ESDAP Catalunya des del seu inici. Una de les principals 
característiques del centre és el poder treballar amb grups reduïts, d’un màxim de 24 alumnes, 
que permeten un tracte proper i un seguiment individualitzat. El centre sempre ha treballat 
convençut de la necessitat no només d’acompanyar l'estudiant en la totalitat del procés 
formatiu des del seu accés als estudis fins a la seva transició al món laboral, sinó de 
desenvolupar un conjunt d'accions en els seus entorns de referència que ajudin a conèixer i 
triar amb fonament aquest tipus d'estudis.  

Al curs 2016-2017 l’ESDAP Catalunya crea la Coordinació ESDAP del PAT, que dirigeix la 
Comissió de Coordinació del PAT, formada pels Coordinadors PAT dels set campus i la 
Coordinadora Acadèmica.  

La Coordinació PAT sistematitza les tasques de tutoria i les recull en el seu Pla d'Acció Tutorial 
(PAT), que respon a la naturalesa i idiosincràsia dels Estudis Superiors de Disseny i a les 
característiques dels seus estudiants i de l'entorn en què se situen els seus campus. Tal i com 
s’explicita a la introducció del document, l’ESDAP Catalunya creu fermament que les 
institucions han de garantir que els recursos disponibles per al suport de l'aprenentatge dels 
estudiants siguin adequats i apropiats per a cada programa ofert, d’acord amb els següents 
principis: 

● Per a una bona experiència en educació superior, les institucions ofereixen una àmplia 
gamma de recursos que faciliten l'aprenentatge als estudiants. Aquests van des de 
recursos físics, com biblioteques, centres d'estudi i infraestructura TIC, fins a recursos 
humans com tutors, orientadors i altres assessors. 

● A l'hora de planificar i proporcionar el suport als estudiants, cal tenir en compte les 
necessitats d'una població estudiantil diversa. 

● Els recursos d'aprenentatge i altres mecanismes de suport han de ser fàcilment 
accessibles per als estudiants. 

● Les institucions han de controlar, revisar i millorar, de manera rutinària, l'efectivitat 
dels serveis de suport per als seus estudiants. 

Entre d’altres, al PAT s’estableixen criteris al Procediment de desenvolupament del PAT, en 
relació als horaris més indicats per programar les tutories i els perfils dels tutors de cada curs, 
aspectes claus per assegurar un bon seguiment de l’alumnat de l’ESDAP Catalunya.  Es fa 
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especial menció de la importància de les tutories de primer curs, que han de guiar l’alumnat a 
l’inici del seu camí al centre i  a quart curs. El tutor de quart curs, que és també el tutor de 
Pràctiques Professionals, esdevé una figura clau en un moment important d’assessorament 
dels nostres alumnes, mirant cap al seu futur professional o acadèmic, on necessita d’un bon 
recolzament.  

Al curs 2017-2018 s’inicia la implantació del PAT als set campus. Sota la supervisió de la 
Coordinació de l’Àrea Acadèmica, la Coordinació ESDAP del PAT treballa amb els coordinadors 
PAT de cada campus i els mateixos tutors per trobar la millor manera d’assolir els objectius 
recollits al PAT i introdueix les modificacions pertinents al document el juny de 2018. Aquest 
treball queda reflectit al document Resum de l’anàlisi de la implantació del PAT als diferents 
campus al primer semestre després d’haver fet la primera visita a tots els campus. 

Actualment s’està treballant per millorar els dossiers de tutoria, especialment el  dossier de 
primer curs i el dossier de quart curs, i també per generar recursos més visuals. Acció de 
millora 3.5.1.1 

S’està fent una revisió dels models d’actes de tutories i dels documents vinculats amb les 
tutories, millorant el sistema de recollida i magatzematge i l’accés als expedients acadèmics 
per part dels tutors. Acció de millora 3.5.1.2 

Estem convençuts que les bones pràctiques tutorials acompanyades d’un bon horari, 
permeten millorar ràpida i notablement l’assessorament i seguiment del nostre l’alumnat. Per 
això s’està treballant per unificar els criteris en l’assignació dels horaris de les tutories als set 
campus.  

La singularitat del nostre centre implica una gran complexitat a l’hora de vehicular la 
participació activa de l’alumnat ESDAP Catalunya. Al llarg del curs, s’organitzen esdeveniments 
on participen tots els alumnes dels campus i  s’ofereix a l’alumnat participar en actes culturals, 
de promoció de la institució o col·laborar activament en l’acompanyament als campus dels 
estudiants entrants de Mobilitat Internacional . 

En alguns campus s’han iniciat accions de participació d’estudiants d’últim curs o alumni, en 
sessions de tutories de primer curs, per explicar el disseny de les especialitats. S’han ofert 
propostes de participació en concursos oberts als estudiants ESDAP Catalunya per dissenyar 
elements corporatius com és la carpeta de l’estudiant. 

És la voluntat de la Coordinació ESDAP Catalunya del PAT continuar treballant i fent més 
accions per incrementar la participació activa de l’alumnat en els campus. Acció de millora 
3.5.1.3  

 

Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) 

Actualment l’ESDAP Catalunya està treballant en la definició de mesures específiques per tal 
d’avaluar i procedir amb els casos d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu 
(NESE). Aquestes necessitats s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de 
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l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, 
amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir l’aprenentatge en 
condicions d’equitat. Al Pla de Suport Individualitzat (PI) es recolliran les valoracions i la presa 
de decisions dels equips docents, amb la participació de la família i de l'alumne, sobre la 
planificació de les mesures i suports. 

En aquests moments, l’ESDAP Catalunya compta amb un servei d’assessorament 
psicopedagògic a disposició de l’alumnat i professorat. El centre considera fonamental 
desenvolupar serveis de caràcter assistencial adreçats tant als estudiants amb necessitats 
especials com a estudiants amb necessitats de caràcter temporal o intercultural, amb l’objectiu 
de garantir un tracte equitatiu i una igualtat d’oportunitats efectiva per als estudiants dins la 
vida acadèmica universitària, així com promoure la sensibilització i conscienciació de la resta 
de membres de la comunitat acadèmica i de la societat en general i es compromet a treballar 
en aquest sentit. Acció de millora 3.5.1.4 

 

Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb les tutories 

acadèmiques  
3,4 58% 3,5 48% 

 

 

Orientació professional 

L’ESDAP Catalunya integra l’experiència en pràctiques professionals de les set Escoles d’Art 
(EASD) que són campus del centre. Totes elles recullen l’experiència dels anteriors 
ensenyaments de Diplomatura en Disseny, en la formalització de convenis amb entitats 
col·laboradores que acullen els estudiants en pràctiques. Durant el període de pràctiques 
professionals l'estudiant serà guiat, recolzat i supervisat al llarg del seu procés pel seu tutor de 
pràctiques del campus ESDAP mitjançant l’aplicació qBID. El tutor també està en contacte, pel 
mateix mitjà, amb l’entitat col·laboradora. 

S’ha revisat la normativa dels Ensenyaments Superiors de Disseny sobre les Pràctiques 
Professionals, treballant per tenir documents específics d’informació de pràctiques per a 
l’alumnat i s’han incorporat noves empreses de referència per facilitar la compleció de les 
pràctiques al segon semestre de quart curs.  

Actualment s’està treballant per incloure en la pàgina web d’ESDAP una guia de Pràctiques 
Professionals que reculli tota la informació publicada. Acció de millora 3.5.1.5 
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I per generar un recurs per gestionar una borsa de pràctiques per als alumnes, s’està 
dissenyant una aplicació que ajudi en l’orientació i contractació dels nous graduats. Ha de ser 
un sistema únic que reuneixi a empreses i l’ESDAP Catalunya. Acció de millora 3.5.1.6 

Per tal d’oferir una proposta educativa que posi en contacte a l’alumne amb el context laboral i 
pugui adquirir les competències transversals necessàries en l’exercici de la professió tot 
permetent la seva inserció laboral, l’ESDAP organitza xerrades de professionals de diferents 
àmbits de la professió als campus, i promou la participació de l’alumnat en jornades que 
inclouen converses sobre la incorporació dels joves al mercat laboral i espais d’oferta i 
demanda.  

 

Alumni 

La gestió de la Comunitat Alumni ESDAP Catalunya, iniciada el curs 2017-2018 s’ha reforçat 
amb  l’aplicació de Linkedin de l´alumni, on els antics alumnes poden accedir més fàcilment a 
les publicacions de concursos, conferències i altres esdeveniments. Actualment la comunitat 
alumni consta de 410 membres. S’ha incorporat a les tutories grupals de 4t curs una xerrada 
informativa sobre el funcionament de la xarxa en la actualitat i la seva implementació i la 
presentació de testimonis d’alumni. S’ha començat a fer més difusió de concursos i notícies 
alumni i es treballa per programar activitats complementaries presencials (conferències, 
testimonials...). Acció de millora 3.5.1.7 

 

Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels titulats amb els serveis 

d’orientació professional i acadèmica  
3,0 49% 2,6 42% 

 

 

Secretaria 

La informació sobre l’àrea de secretaria per als futurs alumnes es realitza principalment a 
través del web. A l’apartat de Futurs alumnes s’informa sobre la forma d’accedir als estudis, 
quins són els criteris i procediments d’admissió, els diferents tipus d’accés, la prova específica 
d’accés, i les dates i procediments de preinscripció i matrícula. També s’atén els futurs 
alumnes telefònica o presencialment, en les hores d’atenció al públic de secretaria. Cada 
campus té aquests horaris publicats en la seva pàgina web. 
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Els alumnes ESDAP Catalunya realitzen els principals tràmits en referència al seu expedient 
mitjançant la Secretaria Virtual, que permet formalitzar la matrícula, visualitzar les 
qualificacions obtingudes i informar del seu correu, adreça de contacte, telèfon, i dades 
personals i modificar el seu perfil. Les sol·licituds de caràcter més específic, incidències o 
reclamacions es realitzen de forma presencial a les secretaries dels campus, en els horaris 
d’atenció al públic.  

En l’apartat dedicat als Alumnes de la web l’alumne pot trobar la informació de suport a la 
matrícula, el calendari de curs, les instruccions bàsiques per realitzar la matrícula, els horaris, 
el calendari d’avaluació i tota la informació referent a les diferents normatives que regeixen els 
estudis, com ara la de permanència i la de reconeixements i validacions.  

Al curs 2017-2018 s’inicia la Coordinació de Secretaria, que passa a supervisar la feina de la 
Comissió de Secretaria constituïda per tots els secretaris dels campus i pel Coordinador de 
l’Àrea de Gestió i Recerca. Aquesta comissió es reuneix 4 vegades a l’any, previsiblement en els 
mesos de setembre, gener, maig i juliol.  De manera consensuada entre tots els secretaris, es 
marquen les dates previstes als calendaris, els procediments que cal revisar, les incidències 
pendents de solucionar i els dubtes o qüestions que hagin sorgit en l’aplicació d’un 
procediment.  

Els principals objectius de la Coordinació ESDAP Catalunya de Secretaria són oferir un servei de 
suport als secretaris i personal administratiu dels campus en la gestió dels expedients dels 
alumnes ESDAP i unificar l’activitat que es realitza a les distintes secretaries amb l’aplicació de 
criteris comuns. El fet de tenir set campus que configuren un únic centre comporta que cada 
un dels campus compta amb una secretaria que els alumnes ESDAP Catalunya comparteixen 
amb alumnes d’altres nivells educatius, cicles d’arts plàstiques i Batxillerat d’Arts.  

La Coordinació ESDAP de Secretaria és la responsable d’elaborar el Manual de Procediments 
de Secretaria, document que aglutina tots els procediments relacionats amb la tasca dels 
secretaris dels Campus, amb l’objectiu de garantir que tots els procediments administratius es 
realitzen de igual forma en tots els campus ESDAP Catalunya.  

El Manual de Procediments de Secretaria està en constant revisió i ampliació. Al setembre de 
2018 van arribar els primers títols ESDAP Catalunya per lliurar als titulats de les primeres 
promocions. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat es va redactar el Procediment per 
al lliurament de títols ESDAP Catalunya, que permet que tots els títols estiguin en un únic llibre 
de registre.  

De la mateixa manera, en el moment de la redacció d’aquest informe, s’està revisant i 
completant el Procediment de Reconeixement de crèdits per participació. Totes aquestes 
modificacions s’incorporaran al Manual de Procediments de Secretaria a finals del curs 2018-
2019. Acció de millora 3.5.1.8 

Paral·lelament, es treballa amb els secretaris dels campus en l’anàlisi de les incidències que es 
repeteixen amb més freqüència per establir uns protocols de resposta més eficients.  

Per exemple, després de detectar que la utilització d’un únic model de sol·licitud genèric, 
disponible a través de l’atenció directa al públic de cada campus, originava endarreriments 
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injustificats en la resolució de les incidències per deficiències en la informació facilitada pels 
alumnes, es decideix crear cinc models específics de sol·licitud que podem trobar penjats al 
web. Ara, l’alumne pot descarregar el model de sol·licitud que necessita i omplir-lo a casa. 
D’aquesta manera s’asseguren de tenir totes les dades corresponents en el moment 
d’entregar-la a secretaria i, d’altra banda, també s’agilitza l’atenció al públic al disminuir el 
temps que cada usuari necessita per ser atès. 

 

Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els serveis de 

suport (matriculació, informació...)  
2,7 58% 2,7 48% 

 

 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació 

Els recursos materials de l’ESDAP Catalunya són els de les Escoles d’art que són Campus del 
centre. Amb una llarga tradició en la impartició d’estudis artístics públics, totes les Escoles 
d’art disposen d’unes instal·lacions i recursos adequades i suficients. Totes tenen contractats 
diferents serveis amb empreses de manteniment de les instal·lacions generals de l’edifici 
(elèctriques, fontaneria, climatització, incendis, ascensor si n’hi ha, etc.) així com un servei de 
neteja. A més a més, a cada campus existeix un Coordinador de Riscos laborals. De la mateixa 
manera, compten amb empreses de manteniment dels equips informàtics, xarxa de 
telecomunicacions i un Coordinador d’Informàtica. 

 A nivell global, el centre disposa de: 

• Contracte menor àrea TIC de seguiment i actualització de la Secretària virtual. 

• Atenció per part del Departament d’Educació, Servei de gestió del coneixement, per a 
l’actualització de continguts web, a proposta dels canvis que sol·licita l’ESDAP 
Catalunya. 

No obstant això, i veient que la satisfacció dels estudiants amb les instal·lacions és clarament 
millorable, el centre decideix incorporar la Coordinació de Recursos i Serveis el curs 2018-
2019.  
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Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb les instal·lacions  

(aules i espais docents)  
2,6 58% 2,7 48% 

 

El principal objectiu de la nova Coordinació de Recursos i Serveis és analitzar les diferències 
entre campus, organitzar els recursos disponibles i estudiar fórmules perquè l’alumnat 
d’ESDAP Catalunya pugui aprofitar el potencial que ofereixen els seus campus.  

A més dels beneficis que comporta la implantació territorial, a les Escoles d’Art s’imparteixen 
també estudis de Batxillerat d’Arts i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’un 
considerable nombre de famílies professionals. Això cosa enriqueix enormement el context en 
que es desenvolupen els ensenyaments de l’ESDAP Catalunya, posant potencialment a la seva 
disposició una gran quantitat d’espais i recursos altament especialitzats: aules especialitzades, 
tallers, maquinari, recursos materials i tecnològics... 

La Coordinació de Recursos i Serveis està treballant per fer un  inventari exhaustiu de tots i 
cadascun dels recursos dels campus i de la seva disponibilitat, estudiant la seva idoneïtat, 
treballant en el disseny d’estratègies per reforçar l’harmonia entre els campus i la unitat del 
centre i buscant fórmules per fer-los accessibles, si s’escau, al conjunt de l’alumnat d’ESDAP 
Catalunya. Acció de millora 3.5.2.1 

Pel que fa a la biblioteca, el centre ha posat en marxa un conveni de col·laboració entre les 
biblioteques dels campus per unificar el seu fons documental a la seva xarxa per a l’ús dels 
estudiants i professors. A més, té engegat un conveni de col·laboració amb el fons documental 
del Museu del Disseny de Barcelona per accedir-hi mitjançant la presentació del Carnet ESDAP. 
Acció de millora 3.5.2.2 

 

Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb la biblioteca 3,1 58% 3,0 48% 
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També s’està treballant en la millora de les prestacions i serveis derivats del Carnet ESDAP 
Catalunya. Acció de millora 3.5.2.3 

 

Gestor Documental 

Paral·lelament, la Coordinació del Gestor Documental porta des del curs 2017-2018 treballant 
en tres grans àrees:  

● El disseny, desenvolupament i implementació, en col·laboració amb el departament 
tècnic del Departament d’Educació, d’un entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge 
comú, transversal i multicampus.  

● El dimensionat de l'encàrrec extern per a la implementació d’un Gestor Documental, 
amb fluxos i identitats multicampus que permeti coordinar el centre en la seva 
totalitat, i que satisfaci les necessitats de la gestió dels campus i de la coordinació del 
centre a tots els nivells.  

● El sistema de recollida i organització de les evidències de les activitats formatives 
d'avaluació destinades a incloure en aquest Autoinforme i a poder organitzar les 
sessions de coordinació de la Guia Docent que es fan al final de cada semestre. 

ESDAP Catalunya és un centre de gran complexitat per la seva configuració territorial amb set 
campus i exigeix tot un seguit d’eines i entorns virtuals imprescindibles per a la seva gestió tant 
en l'àrea de l’ensenyament i aprenentatge com en la de gestió de tràmits, expedients i 
documentació. 

Actualment, els set campus ESDAP Catalunya utilitzen un entorn virtual d'ensenyament i 
aprenentatge comú (Moodle) tot i que de manera independent entre si. L'ús d’aquesta eina, 
tot i ser generalitzada per tot el cos docent del centre, no és obligatori i la seva utilització 
queda a disposició del docent. En alguns campus, aquesta eina virtual fa també la funció 
d’intranet i serveix de comunicació entre les coordinacions, administració i docents. En la 
major part dels casos, conviu amb la resta d’estudis que ofereixen les Escoles d’Art que són 
campus del centre. El Gestor Acadèmic actual (la Secretaria Virtual) es un Moodle que es 
coordina amb el departament tècnic del Departament d’Educació, el Coordinador de l’Àrea 
Acadèmica i de Gestió, la Coordinació de Secretaria i els secretaris de campus.  

De l'anàlisi feta de la situació, es desprèn la necessitat de desenvolupar un entorn virtual comú 
per als campus utilitzant la eina Moodle, aprofitant els recursos del Departament d’Educació i 
les informacions que ja es tenen de la Secretaria Virtual del centre.  

El nou Moodle ESDAP Catalunya ha de ser una eina multicampus i transversal. Ha de  garantir 
un sistema de funcionament comú, consolidar la marca ESDAP Catalunya i ser un recurs per als 
docents, alumnes i tutors. Ha d’integrar-se amb les àrees de gestió acadèmica i administrativa, 
oferir un accés ràpid a les guies docents, establir canals de comunicació actualitzats i afavorir la 
comunicació entre els docents de la mateixa assignatura. Està previst que entri en 
funcionament a l’inici del curs 2019-2020. Acció de millora 3.5.2.4 
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Donada la gran quantitat de tràmits i documents que s'utilitzen a diàriament per part de les 
comissions, coordinacions, alumnat i administració, es preveu crear un entorn virtual de gestió 
i tràmits amb la subcontracta d’un producte extern que ens facilitarà el programari adequat i 
els serveis d'hostalatge al núvol necessaris per garantir la transversalitat i l’actualització dels 
documents, el seguiment dels tràmits i la millora en la navegació de continguts, així com 
agilitzar procediments, millorar l'experiència dels usuaris i avançar cap a un contingut digital. 

En aquests moments, ja s’ha formalitzat el contracte amb una empresa externa per a la gestió 
documental i de fluxos i les primeres sessions per a la implementació del Gestor Documental 
es portaran a terme abans de la finalització del curs 2018-2019. Acció de millora 3.5.2.5 

Per a la recollida sistemàtica d’evidències i la seva organització s’ha dissenyat un formulari 
Google que permet al docent la seva pujada telemàtica. Aquest formulari admet tot tipus 
d’arxiu (fins una capacitat de 100Mb), facilitant molt la tasca dels docents. Una vegada 
acabada la pujada, la informació és troba organitzada en un arxiu Excel molt complert que serà 
l'índex a les evidències. Com a suport, s’han fet tres videotutorials per guiar aquestes accions 
telemàticament: Com pujar les evidències, Com accedir a les unitats d’equip de l'assignatura i 
Com navegar per l’Excel de les evidències, Com fer esmenes sobre les evidències. 
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3.6. QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU 

L’objectiu principal dels Estudis superiors de Disseny és assolir una bona adquisició de 
competències dels futurs professionals de disseny, una bona coordinació, metodologia per a 
l’adquisició dels continguts. L’objectiu és garantir que puguin concebre, fonamentar i 
documentar el procés creatiu, mitjançant el domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i 
la seva metodologia projectual per poder integrar els diversos llenguatges, tècniques i 
tecnologies en una correcta materialització de missatges, ambients i productes. 

Adaptar-nos als canvis del context actual, requereix un esforç d’actualització i revisió contínua, 
per abordar la pràctica de la professió, mitjançant les eines i recursos al abast dels alumnes, 
tot treballant els àmbits de la gestió del disseny , els valors i l’ètica del disseny. 

Cal desenvolupar tasques pròpies al món del disseny en l’entorn de la professió mitjançant les 
pràctiques professionals, que apropa als alumnes al món real, ja que per alguns es tradueix en 
la primera oportunitat d’un lloc de treball. 

 

3.6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

El perfil dels Ensenyaments Superiors de Disseny es configura a través d’una formació bàsica 
fonamental per a tots els estudiants, que els dona conceptes, eines i recursos bàsics del 
dissenyador. La formació obligatòria permet als alumnes una immersió en l’especialitat triada, 
i els capacita per exercir la disciplina. Aquesta formació agrupa des d’un important grup 
d’assignatures de l’àmbit projectual (matèria de Projectes) i de Gestió del Disseny, a les de 
caràcter cientificotècnic, a les de les eines de representació i comunicació i les de l’àrea 
humanística. Progressivament es va augmentant la dificultat i el grau d’exigència, per preparar-
los per poder realitzar amb èxit les Pràctiques Professionals i el TFE  en la fase final dels 
estudis. 

Per altra banda, a partir de tercer curs, s’ofereix formació optativa inicialment pensada per 
gaudir dels tallers i recursos propis de les Escoles d’Art i que, en procés d’actualització a les 
necessitats dels nostres estudiants, anem incorporant més recursos i eines digitals. Al setè 
semestre és on hi ha el pes significatiu d’aquesta formació optativa (20 dels 30 ECTS del 
semestre) que s’agrupa en dues tipologies molt diferenciades: les assignatures de Teoria, 
Crítica i Humanitats, que els ajudaran acabar de desenvolupar el raonament crític; i les 
assignatures de Projectes (interdisciplinaris i d’especialitat), on es fa incís en incorporar 
projectes reals, concursos i col·laboracions externes, que situen a l’alumnat en un marc pre-
professional.  

El Pla d’Estudis té una durada de quatre cursos acadèmics i  un total de 240 crèdits ECTS. La 
dedicació mitjana de l’alumnat és de 25 hores per ECTS. Del total de crèdits, 92 són de 
formació bàsica, 92 són de formació obligatòria, 26 de formació optativa, 8 de Pràctiques 
Professionals i 22 de Treball Final d’Estudis. La distribució global de les activitats formatives 
està determinada per les diferents tipologies de les matèries. 
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En general, la distribució del treball presencial i del treball autònom, està al voltant del 50% i 
és progressiu de més a menys presencial, de primer a quart curs, a mesura que augmenta el 
grau d’autonomia de l’alumnat. 

Les Guies Docents de les assignatures especifiquen i concreten les competències que 
s’adquireixen, els continguts o blocs temàtics, les metodologies emprades, els resultats 
d’aprenentatge, les activitats formatives i avaluatives i la bibliografia. Les Guies Docents es 
publiquen a les unitats d’equip (Google Drive) compartides amb el professorat i, a partir d’ara, 
al Moodle ESDAP Catalunya. Els coordinadors de cada assignatura vetllen per arribar a acords 
en les reunions previstes a finals del semestre, junt amb tots els professors que la imparteixen, 
i actualitzen les Guies Docents. 

El conjunt d’assignatures de la titulació garanteix l’adquisició de competències tant de caràcter 
transversal com específic de l’especialitat tal i com es recull al capítol 3 d’objectius del títol, 
pàgines 29 a 45 del document per a la Verificació de la titulació. 

Per tal de revisar i millorar el programa formatiu, s’ha treballat intensament en la coordinació 
dels resultats d’aprenentatge,  vetllant per la coordinació dels professors dels set campus, que 
és una tasca d’alta complexitat. Cal donar veu a tots els integrants dels campus, garantir la  
transparència dels documents i organitzar com compartir aquests documents. No obstant, la 
resposta a les demandes dels programes de gestió ha estat tradicionalment molt lenta,  ja que 
depenen de l’estructura del Departament d’Educació. 

Durant el curs 2018-2019 hem iniciat la implantació del nou el Pla d’Estudis, que fa incidència 
en la millora del grup d’assignatures de primer curs. Principalment s’ha reordenat la matèria 
Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació, de 40 crèdits, que es desenvolupa 
entre al primer i al segon semestre. Aquesta matèria ve donada pel RD 633/2010 amb uns 
continguts que, a l’inici dels Ensenyaments Superiors de Disseny (curs 2010-2011) es varen 
distribuir en un conjunt  d’assignatures molt fragmentades. 

En la revisió de millora del Verifica, de novembre 2017, per tal d’assolir més clarament els 
resultats d’aprenentatge previstos amb el contingut donat pel Reial Decret, es van reorganitzar 
i racionalitzar els continguts del conjunt d’assignatures de la matèria, posant èmfasi a fer 
comprensibles uns resultats d’aprenentatge i fer que estiguessin més interrelacionats. Posem 
per exemple el cas de la reorganització de les antigues assignatures de Teoria de la Percepció, 
Color i Forma, Taller Bidimensional i Dibuix Assistit per Ordinador, en una sola assignatura, 
(Llenguatge del Disseny i Aplicacions 1), on els alumnes veuen relacionats uns continguts bàsics 
sobre la percepció, el color i la forma i poden conèixer les eines digitals que els siguin més 
pròpies per aplicar-los, evitant les duplicitats i millorant la coordinació dels continguts, evitant 
la fragmentació excessiva, i facilitant la visualització dels resultats d’aprenentatge. 

Actualment estem en aquest procés de transformació d’integració i interrelació de 
coneixements. La coordinació de Guia Docent està portant a terme el procés d’adaptació i està 
coordinant les reunions de Guia Docent de les assignatures modificades. També, a partir de les 
reunions conjuntes amb els professors de l’assignatura, es treballa a partir de les evidències 
aportades per acordar quines són les que millor exemplifiquen les activitats formatives i 
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avaluatives i mostren uns bons resultats d’aprenentatge d’acord amb l’adquisició de 
competències de l’assignatura. 

També un objectiu important ha estat la millora contínua de les matèries Pràctiques 
Professionals i del Treball Final d’Estudis (TFE). 

A la matèria de Pràctiques Professionals els alumnes assoleixen dos objectius bàsics: 
completar, ampliar i consolidar els coneixements i les habilitats que han adquirit al llarg dels 
Estudis Superiors de Disseny, i  assolir les competències de caràcter professional pròpies 
d’aquests estudis. L’assignatura, de caràcter pràctic, es realitza mitjançant un conveni amb 
centres de treball col·laboradors on els alumnes fan les Pràctiques Professionals. L’assignatura 
és un pont entre la formació que rep l’alumne entre l’Escola Superior i l'entorn professional del 
disseny. 

La matèria de Treball Final té com a objectiu principal que els alumnes executin un projecte de 
disseny original amb un alt grau d’autonomia. Així doncs, és el punt que culmina la formació i 
que recull tot allò que els alumnes han après i han anat incorporant amb la realització de totes 
les matèries del Pla d’Estudis. Durant el darrer curs dels seus estudis, els alumnes han de 
demostrar  amb la defensa i la presentació d’un Treball Final davant d’una comissió avaluadora 
que han assolit les competències, les habilitats i les destreses que els capaciten per a l’exercici 
professional de la seva especialitat o per seguir amb la investigació i els estudis de tercer nivell. 

Cada curs acadèmic es publica al web tota la informació al voltant del Treball Final d’Estudis: 
normativa específica, instruccions/guia, protocol de seguiment, inscripció, informe seguiment 
del tutor, rúbriques d’avaluació específiques d’especialitat i recomanacions específiques.  

L’alumnat fa propostes a partir d’una recerca prèvia realitzada al setè semestre, dins de 
l’assignatura Metodologia de la Recerca. Llavors sol·licita, al Cap de Departament de 
l’especialitat, l’adjudicació de tutor i explicita l’àmbit temàtic del seu Treball Final d’Estudis. Un 
cop revisades les sol·licituds, es procedeix adjudicar el tutor, seguint criteris de grau 
d’expertesa de l’àmbit temàtic i nota d’expedient acadèmic de l’alumnat. Els tutors són 
professors dels campus de l’àrea de projectes que dediquen un seguiment setmanal de 6 hores 
presencials a la tutoria acadèmica. 

Els nostres Treball Finals d’Estudis obtenen uns excel·lents resultats d’aprenentatge, i així ho 
mostra el fet que molts d’ells són mereixedors de premis de reconeixement tant en concursos 
dels col·legis professionals, com d’institucions de reconegut prestigi a nivell nacional, com ara 
els premis Codic, els premis Gaudeamus, els premis Mestre, els premis Samsung EGO, els 
Laus...  

A continuació es presenten els resultats de l’enquesta de satisfacció als titulats, que es realitza 
anualment durant el mes d’octubre mitjançant invitació per correu electrònic a un formulari 
online. 
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Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels titulats amb el contingut del pla 

d’estudis 
3,0 49% 2,7 42% 

Satisfacció dels titulats amb el nivell d’adquisició 

de les competències 
3,4 49% 3,1 42% 

Satisfacció dels titulats amb la qualitat del 

professorat 
3,3 49% 2,9 42% 

Satisfacció dels titulats amb els serveis 

d’orientació professional i acadèmica 
3,0 49% 2,6 42% 

Satisfacció dels titulats amb els equipaments i 

instal·lacions 
2,4 49% 2,2 42% 

Voluntat dels titulats de repetir el mateix títol 4,1 49% 4,0 42% 

Voluntat dels titulats de tornar a estudiar al 

mateix centre 
3,0 49% 2,6 42% 

 

 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos 

Amb la revisió de millora de totes les matèries del Pla d’Estudis (Verifica novembre 2017), es 
va revisar l’adequació i pertinença de la metodologia adequada per cada matèria, i la revisió de 
les activitats formatives i avaluatives, per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge descrits. 
La valoració de satisfacció del programa formatiu, en global, ha estat de 3 de 5, semblant a la 
coordinació dels continguts, el volum de treball exigit, les activitats de suport al currículum, els 
recursos  bibliogràfics i la satisfacció amb el professorat (3,2). 

 

Assignatura 1. Formació bàsica. Tipografia i Composició Primer curs 

L'assignatura de Tipografia i Composició (3 crèdits) pertany a la matèria de formació bàsica de 
primer curs Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació (40 crèdits)  i permet a 
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l’estudiant tenir instruments amb els quals pugui desenvolupar coneixements  posteriors. La 
tipografia constitueix un dels components bàsics de qualsevol sistema de comunicació visual. 
En aquesta assignatura es desenvolupen els coneixements bàsics perquè l'alumne sigui capaç 
de realitzar la composició i maquetació de pàgines per diferents suports, mitjançant l'ús de 
programari d'autoedició. En acabar el curs, l'estudiant serà capaç d'aplicar els requeriments 
funcionals, estètics i tècnics necessaris per elaborar documents destinats a la impressió o a 
l'exposició per pantalla. 

Una característica de les assignatures de primer  és el caràcter transversal que possibilita la 
interdisciplinarietat en el coneixement i permet a l'alumne adquirir les competències 
transversals i generals que seran la base dels Estudis de Disseny. Una millora molt significativa 
ha estat la coordinació de les assignatures de formació bàsica de primer curs, comunes a totes 
les especialitats.  Milloren l’excessiu  fraccionament d’alguna de les matèries, com és el cas de 
Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.  

En aquesta assignatura el perfil docent pertany a l’àmbit del Disseny Gràfic. Alguns professors 
són especialistes en el tema i tenen estudis específics de tipografia, cosa que els fa idonis per 
desenvolupar la tasca docent d’aquesta disciplina. Les metodologies d’ensenyament i 
aprenentatge es basen en demostracions pràctiques, i pràctiques tutelades i aplicades per 
assolir els resultats d’aprenentatge. 

Els criteris d'avaluació, en general, concreten de forma clara i definida cada qüestió que serà 
observada per a determinar la qualificació. Han estat consensuats per tot l'Equip Docent que 
imparteix l'assignatura en els set campus i marquen a l'alumne els aspectes essencials a tenir 
en compte al realitzar les activitats formatives. 

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Tipografia i composició. Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
1 1% 

Excel·lent 3 2% 

Notable 67 39% 

Aprovat 79 45% 

Suspès 8 5% 

No presentat 13 8% 
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I aquestes les dades de satisfacció. 

Valoració de l’1 al 5 

Tipografia i composició. Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,9 73% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,6 73% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,7 73% 

Satisfacció global dels estudiants 3,7 73% 

 

Ha estat un resultat global força satisfactori. En general, s’obtenen bons resultats a tots els 
campus ESDAP Catalunya, que van d’una satisfacció alta (4) a un resultat més fluix al voltant de 
3, en campus més complexes. Els resultats  obtinguts per campus, quant al professorat, és el 
que està puntuat més baix i també més alt, amb uns resultats que van del 2,3 a 4,6  de 5.  

En quant a les mostres d’execucions de l’alumnat, tenint en compte que els tipus d’activitats 
d’avaluació que han formulat els diferents professors són similars en quant a continguts i grau 
de complexitat, les propostes de millora pel curs 2018-2019, a partir de les trobades entre els 
professors dels campus, van dirigides a la simplificació dels criteris d’avaluació per tal de 
millorar la comprensió de cara als alumnes. Arran de les demandes del professorat de les 
especialitats, es proposarà al grup de professors debatre en la trobada de Guies Docents la 
pertinença de donar més pes a la part de composició. 

 

Assignatura 2. Formació bàsica. Disseny i Societat Segon curs 

L'assignatura de Disseny i Societat  (4 crèdits) pertany a la matèria de formació bàsica Cultura 
del Disseny (14 crèdits) de segon curs i permet a l’estudiant reflexionar i prendre una posició 
conscient respecte el significat del disseny en la cultura i en la societat contemporània.  

Una característica de les assignatures de segon és que s’inicia a l’estudiant a la pràctica 
conceptual i metodològica de tot procés projectual i és en aquest sentit en el que es considera 
que necessiten valorar i demostrar sensibilitat vers els diferents models i manifestacions 
socials i culturals relacionades amb el disseny  i tenir raonaments i esperit crític al respecte. 

Les metodologies docents treballades com classes magistrals, visualització i anàlisi d’imatges, 
documentals i/o pel·lícules , així com debats, lectures i comentaris de textos i dossiers 
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temàtics, són adequades per aconseguir els resultats d’aprenentatge per reflexionar envers a 
l’evolució de les idees estètiques i del pensament. 

En aquesta assignatura el perfil docent es correspon a un conjunt ric i plural. En general es 
impartida per professors de perfil d’Art i Humanitats, que van des del perfil més professional 
del disseny al professorat amb estudis de Sociologia, Filosofia  i Cultura Digital, amb articles i 
publicacions.  

Les activitats formatives es concreten en diferents assaigs individuals i en grup, fent incidència 
en la recerca documental, argumentació i terminologia, lectures i anàlisis de textos, que són 
avaluades juntament a un examen escrit sobre els continguts proporcionats. 

Els criteris d'avaluació es concreten de forma clara i definida en la Guia Docent, i han estat 
consensuats per l'equip docent que imparteix l'assignatura en els set campus. Marquen a 
l'alumne els aspectes essencials a tenir en compte en realitzar les activitats formatives. 

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Disseny i societat. Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
2 1% 

Excel·lent 17 9% 

Notable 95 51% 

Aprovat 59 32% 

Suspès 6 3% 

No presentat 7 4% 
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I aquestes les dades de satisfacció. 

Valoració de l’1 al 5 

Disseny i societat. Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,4 62% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,7 62% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 4,1 62% 

Satisfacció global dels estudiants 3,4 62% 

 

Ha estat un resultat global força satisfactori. En general, s’obtenen bons resultats a tots els 
campus ESDAP Catalunya, especialment en quant al professorat que és el que està puntuat 
més alt, amb uns resultats que van del 3,4 a 4,9  de 5.  

Vegeu les mostres d’execucions de l’alumnat aquí. 

 

Assignatures 3-6. Obligatòries d’especialitat. Projectes de Disseny 3 Tercer curs 

L'assignatura de Projectes de Disseny 3 pertany a la matèria de formació obligatòria Projectes 
de Disseny  (de Gràfic, Interiors, Moda i Producte) i es concreta en cada especialitat. Tenim així 
Projectes de Disseny Gràfic 3, Projectes de Disseny d'Interiors 3, Projectes d'Indumentària 3 i 
Projectes de Disseny Industrial 3. L'assignatura és de caràcter integrador, és a dir, permet a 
l'alumne posar en pràctica i interrelacionar moltes de les competències adquirides en 
assignatures de caire teòric o instrumental, al mateix temps que incorpora noves 
competències i coneixements propis de l'entorn projectual, i de l'àmbit del disseny concret en 
què se situa cada activitat d'ensenyament-aprenentatge. L'objectiu principal de l'assignatura 
és apropar a l'alumne a les situacions en què es trobarà en el desenvolupament de la seva 
professió, dotar-lo de mètodes i saber aplicar els recursos ja adquirits. En base a aquest 
objectiu, es plantegen projectes reals o simulats però versemblants, que l'alumne ha de 
resoldre mentre aprofundeix en l'àmbit concret del disseny en què es planteja el projecte. 
L'assignatura de projectes pauta cinc fases: 

1. Documentació del tema i el context del projecte. 

2. Organització i definició de l'encàrrec. 

3. Generació i selecció de propostes. 
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4. Planificació i desenvolupament de la proposta. 

5. Comunicació del projecte 

Aquestes cinc fases són constants, mentre que en cada projecte es poden dur a terme 
metodologies diverses (per exemple, en la fase de documentació del tema, es poden fer 
recerques d'exemples, enquestes a usuaris, estudis de casos, etc;  en la generació de 
propostes, es poden posar en pràctica diferents estratègies de creativitat). Dins d’aquestes 
cinc fases es concreten i matisen els resultats d'aprenentatge idonis per a un estudiant de 
disseny que ja es troba en el tercer curs i, per tant, en un nivell no inicial d'aquests estudis. En 
les assignatures de Projectes de Disseny 1 i 2 l'objectiu general és que l'alumne apliqui i 
practiqui les bases del disseny, mentre que a Projectes de Disseny 3 i 4 el plantejament de 
projecte és més complex i l'alumne ja utilitza els recursos de forma crítica i creativa, aportant 
la seva pròpia mirada. Així es pot veure en les activitats i en les execucions dels alumnes.   

El perfil del professorat d'aquesta assignatura és d'expert professional de cada especialitat del 
camp del disseny. La major part d'aquests professors han desenvolupat bona part de la seva 
vida professional en la pràctica del disseny i traslladen la seva experiència a la docència 
d'aquesta assignatura, conjuntament amb titulacions específiques de disseny de l'especialitat. 
És característic d'aquest equip docent el fet d'estar al dia de noves metodologies i estratègies 
de la creativitat, així com de les tendències actuals en cada àmbit del disseny.  

En les trobades de Guia Docent al final de cada semestre, entre d'altres tasques, els diferents 
professors intercanvien les respectives apreciacions vers les innovacions i tendències, per si 
aquestes han d'implicar algun canvi en la Guia Docent, o si es veuen reflectides en alguna 
proposta en les activitats. 

A continuació es presenten els resultats obtinguts per especialitats.  
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Projectes de disseny gràfic 3. Especialitat de Disseny Gràfic.   

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Projectes de disseny gràfic 3. Especialitat de Disseny Gràfic.  

Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
2 2% 

Excel·lent 6 7% 

Notable 25 28% 

Aprovat 43 48% 

Suspès 11 12% 

No presentat 3 3% 

 

I aquestes les dades de satisfacció. 

Valoració de l’1 al 5 

Projectes de disseny gràfic 3. Especialitat de Disseny Gràfic.  

Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,9 58% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,7 58% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,9 58% 

Satisfacció global dels estudiants 3,8 58% 

 

La valoració que l'alumnat fa de l'assignatura és força satisfactori, amb una bona valoració en 
tots els aspectes observats, encara que varia en els diferents campus. 
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Projectes de Disseny d’Interiors 3. Especialitat de Disseny d’Interiors.   

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Projectes de disseny d’interiors 3. Especialitat de Disseny d’Interiors.  

Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
1 2% 

Excel·lent 2 4% 

Notable 16 31% 

Aprovat 20 39% 

Suspès 11 22% 

No presentat 1 2% 

 

I aquestes les dades de satisfacció. 

Valoració de l’1 al 5 

Projectes de disseny d’interiors 3. Especialitat de Disseny d’Interiors.   

Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,2 65% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,0 65% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,3 65% 

Satisfacció global dels estudiants 3,1 65% 

 

La valoració que l'alumnat fa de l'assignatura és força satisfactori, amb una bona valoració en 
tots els aspectes observats, encara que varia en els diferents campus. 
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Projectes de Disseny d'Indumentària 3. Especialitat de Disseny de Moda.   

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Projectes de disseny d'indumentària 3. Especialitat de Disseny de Moda.  

Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
1 4% 

Excel·lent 1 4% 

Notable 4 15% 

Aprovat 12 46% 

Suspès 5 19% 

No presentat 3 12% 

 

I aquestes les dades de satisfacció. 

Valoració de l’1 al 5 

Projectes de disseny d'indumentària 3. Especialitat de Disseny de Moda.    

Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,5 44% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,4 44% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,6 44% 

Satisfacció global dels estudiants 3,4 44% 

 

La valoració que l'alumnat fa de l'assignatura és  satisfactori, amb una correcta valoració en 
tots els aspectes observats. 
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Projectes de Disseny Industrial 3. Especialitat de Disseny de Producte.   

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Projectes de disseny industrial 3. Especialitat de Disseny de Producte.  

Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
1 6% 

Excel·lent 0 0% 

Notable 4 24% 

Aprovat 11 64% 

Suspès 1 6% 

No presentat 0 0% 

 

I aquestes les dades de satisfacció. 

Valoració de l’1 al 5 

Projectes de disseny industrial 3. Especialitat de Disseny de Producte.   

Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,8 63% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,9 63% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 4,2 63% 

Satisfacció global dels estudiants 4,3 63% 

 

La valoració que l'alumnat fa de l'assignatura és molt satisfactòria, amb una molt bona 
valoració en tots els aspectes observats, sobretot pel que fa al professorat. 
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Els criteris d'avaluació concreten de forma clara i definida cada qüestió que serà observada per 
a determinar la qualificació. Han estat consensuats per tot l'Equip Docent que imparteix 
l'assignatura en els set campus i marquen a l'alumne els aspectes essencials a tenir en compte 
en realitzar els seus projectes. 

Les trobades entre professors de l'assignatura cerquen detectar desequilibris en nivells 
d'exigència entre els diferents campus i professors, i corregir-los a partir del consens del grup 
docent. 

Un dels objectius de millora és que els professors utilitzin les evidències de resultat dels 
alumnes que el grup docent ha seleccionat com a representatives com a exemple en el 
moment de plantejar els nous projectes i les mostrin als alumnes com a referents. Acció de 
millora 3.6.2.1  

 

Assignatura 7. Treball Final d’Estudis (TFE) 

Des del curs 2015-2016, s’ha fet un esforç d’unificació de criteris i de transparència, amb la 
publicació al web de la normativa del Treball Final d’Estudis, documentació requerida, així com 
de les rúbriques d’avaluació de les quatre especialitats. 

S’han organitzat comissions avaluadores úniques per a tots els estudiants ESDAP Catalunya. Al 
llarg d’aquests cursos, s’han anat treballant  les diferències de criteri que hi pogués haver als 
diferents campus i s’ha anat avançant fins arribar al model actual, on els alumnes són 
convocats en un únic lloc (un campus ESDAP Catalunya per especialitat), i són avaluats per 
comissions formades pel professorat de tots els campus juntament amb un professional 
extern. 

Durant aquests cursos, també s’ha anat millorant el registre i seguiment del tutor,  que són 
documents d’orientació per especialitat per ajudar a clarificar criteris i el pes que té en la 
qualificació final, que és un 20%. 

S’ha consolidat la participació de professionals externs en les comissions avaluadores con un 
tret distintiu d’ESDAP Catalunya que ens aporta una mirada externa de nivell i prestigi per a la 
nostra institució.  

S’han  revisat i millorat les rúbriques d’avaluació del TFE i,  per una altra banda, s’han elaborat 
documents que són una base d’orientació per especialitat, per coordinar la informació dels 
tutors cap a l’estudiant. A més, s’ha millorat el procediment per recollir els TFE, però encara 
hem tingut alguna dificultat amb els arxius més pesats, al ser un sistema que comparteix el 
recurs de formulari web al Google Drive.  

Actualment, s’ha previst que l’alumnat lliuri el seu Treball Final d’Estudis seguint un formulari 
online que rep en el seu email. Les parts d’aquest formulari estan detallades a les  instruccions 
TFE i consten de metadades, memòria, imatges per difusió, audiovisual de difusió i Panell A1. 
Aquest treball queda a disposició dels membres de la comissió avaluadora de TFE i del tutor. 
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La normativa i els criteris de qualificació estan publicats al web amb els documents: rúbriques 
d’avaluació publicades que són revisades anualment pel grup de treball de TFE, consensuades 
amb la Comissió del Pla d’Estudis i informades en reunió de coordinació als tutors de TFE, 
abans de l’inici del semestre. 

La Comissió Avaluadora del Treball Final d’Estudis estarà formada per:  

● President/a: Professor/a de l’ESDAP Catalunya 
● Secretari/a: Professor/a de l’ESDAP  Catalunya 
● Vocal 1: Professor/a de l’ESDAP Catalunya o un/a professional del disseny de 

reconegut prestigi 
 

El tutor participa de la qualificació del Treball Final d’Estudis de l’alumne/a en tres moments de 
l’assignatura: a l’inici, durant el desenvolupament i seguiment del Treball Final d’Estudis i al 
final, amb un valor total del 20% de la qualificació final de l’assignatura.  

El tutor de l’assignatura de Treball Final d’Estudis no forma part de la comissió avaluadora del 
seu alumnat. La qualificació final obtinguda és el resultat matemàtic entre el 20% del tutor i el 
80% de la Comissió Avaluadora del Treball Final d’Estudis.  

El Treball Final d’Estudis de l’alumne serà qualificat segons els criteris publicats al web del curs 
2018-2019 i especificats en la rúbrica d’avaluació de l’especialitat corresponent amb un valor 
total del 80% (60% pels resultats obtinguts i 20% per la presentació oral en acte públic). 

La Comissió Avaluadora està formada per dos professors ESDAP Catalunya i un professional 
extern al centre. Aquesta comissió acorda la qualificació obtinguda tant dels resultats obtingut 
dels documents lliurats en cada apartat, com de la presentació oral. Cada comissió avalua de 
10 a 14 TFEs. Les qualificacions provisionals són revisades per tots els presidents de les 
comissions en reunió de coordinació, per tal de vetllar per una bona graduació i igualtat 
d’oportunitats dels estudiants. Es té especial cura de les franges més altes i de  les més baixes 
(suspesos). 

Les puntuacions són de 0 a 10, amb un decimal. També, en reunió de Presidents de Comissions 
Avaluadores, juntament amb la Coordinació de l’Àrea Acadèmica i la Coordinació ESDAP de 
Guia Docent, s’atorguen les Matrícules d’Honor a aquells TFEs que obtenen les millors 
qualificacions i es vol destacar com a més rellevants. 

S’ha anat treballant perquè tot el professorat del TFE tingui la titulació superior corresponent, 
alguns amb estudis de tercer nivell i altres amb compaginació amb estudis professionals de 
disseny.  

S’ha millorat la difusió del perfil dels professors al web, també per definir els àmbits temàtics 
amb grau d’expertesa dels tutors de TFE, per informar millor a l’alumnat i oferir millor 
coordinació en el procediment de sol·licitud de tutor de TFE a tots els campus.   

Al curs 2018-2019, el procediment és el següent: els alumnes omplen el model de sol·licitud 
del tutor i fan la desiderata segons l’àmbit temàtic que voldran desenvolupar en el TFE. El Cap 
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de Departament, ajudat pel tutor de curs, estudia i ordena les sol·licituds segons nota mitjana 
de l'expedient acadèmic i àmbits. Omplen la sol·licitud amb la resposta d’adjudicació, que va 
signada pel Cap de Departament i el tutor assignat (model sol·licitud tutor_TFE_18_19). 

Es comunica als alumnes mitjançant reunió informativa, durant la primera setmana de 
febrer.  Se'ls lliura la còpia de l'imprès omplert, amb l'adjudicació de tutor. Es publica la llista al 
tauler d'anuncis del campus. El Cap de Departament de l'especialitat lliura els documents al 
Coordinador del Pla d’Estudis del campus, qui és qui els custòdia. 

Un objectiu de millora a curt termini es aconseguir coordinar a tots els campus el perfil de 
tutor de TFE amb les àrees d’interès del TFE de l’alumnat de cada especialitat.  També cal fer 
una bona anàlisi de la situació actual i de la pluralitat de perfils dels tutors, per tal de visibilitzar 
la riquesa del conjunt de professorat. Una prioritat a curt termini és fer visibles perfils, 
currículums i graus d’expertesa del conjunt dels tutors. Cal facilitar la tria del tutor 
intercampus, segons els interessos de l’àmbit del TFE de l’alumnat ESDAP Catalunya. Acció de 
millora 3.6.2.2. 

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 

 

Treball Final d’estudis. Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
0 0% 

Excel·lent 11 6% 

Notable 60 32% 

Aprovat 84 45% 

Suspès 9 5% 

No presentat 23 12% 

 

En general, a l’anàlisi de dades globals, podem observar que la taxa de no presentats quasi 
duplica la del conjunt dels estudis i que les qualificacions són lleugerament més baixes que al 
conjunt dels estudis. 

Aquestes són unes dades que coincideixen amb un Treball Final que el Pla d’Estudis assenyala 
com una assignatura molt rellevant, en res comparable amb totes les altres. El TFE té una 
assignació de 22 crèdits i l’alumnat es sent pressionat per un alt grau de responsabilitat davant 
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els resultats d’aprenentatge sol·licitats. Per una altra banda, cal recordar que, en general, els 
alumnes són avaluats per comissions avaluadores externes.  

Pel que fa a les dades de satisfacció, en general s’obtenen bons resultats a tots els campus 
ESDAP Catalunya. Ha estat un resultat global positiu dels mètodes docents utilitzats a les 
tutories del TFE. Els resultats obtinguts quant a l’avaluació és el que està puntuat una mica 
més baix, amb uns resultats al voltant del 3,1.  És comprensible, ja que els alumnes són 
avaluats per una comissió avaluadora que en general no els coneix, i també perquè s’han de 
desplaçar a un altre campus ESDAP Catalunya per realitzar les exposicions orals del seu TFE. En 
els casos de Disseny Gràfic i d’Interiors, mai exposen al seu propi campus. Per ESDAP 
Catalunya, garantir la neutralitat en els resultats obtinguts i la igualtat d’oportunitats ha estat 
una prioritat a l’hora de coordinar el TFE per part de la Coordinació de l’Àrea Acadèmica.  

Valoració de l’1 al 5 

Treball Final d’estudis. Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,4 41% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,1 41% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,5 41% 

Satisfacció global dels estudiants 3,4 41% 

 

En general, s’ha millorat el procediment d’avaluació de Treball Final d’estudis amb reunions 
prèvies i post presentacions orals dels presidents de les comissions avaluadores. 

S’han recollit observacions dels professionals que participen en les comissions avaluadores 
vers els Treballs Finals presentats per tal de detectar punts forts i febles. 

L’objectiu per al proper curs ha de ser fer un document de registre dels aclariments que fa la 
Comissió Avaluadora del TFE a l’alumnat que els sol·licita, seguint els punts d’avaluació de la 
rúbrica del Treball Final, per garantir que tots els alumnes són convenientment informats per 
les comissions avaluadores  de quina valoració i puntuació han obtingut en els diferents 
apartats de la rúbrica. Acció de millora 3.6.2.3 

Les propostes de millora a curt termini van encaminades a millorar la satisfacció dels 
estudiants en general, donant totes les pautes necessàries per una bona comprensió i guiatge 
del Treball Final. El cas dels estudiants de Disseny de Moda és particular perquè no s’han 
obtingut tan bons resultats i cal analitzar i fer propostes de revisió i dimensió del TFE d’aquesta 
especialitat. 
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Per altra banda, cal comentar que aquest fet es contradiu amb els molt bons resultats 
obtinguts dels treballs de l’especialitat, dins de la institució i cap a l’exterior (premis, 
concursos, desfilades,...). Es parlarà amb els agents implicats per mirar de fer les accions 
oportunes i millorar la satisfacció global dels estudiants d’aquesta especialitat. Acció de millora 
3.6.2.4 

A la taula següent es presenten els enllaços per accedir a les mostres de les execucions dels 
estudiants.  
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Treball Final d’estudis. Evidències 

Guia docent 

Qualificacions globals 

Disseny Gràfic Disseny d’Interiors Disseny de Moda Disseny de Producte 

Rúbrica  Rúbrica  Rúbrica  Rúbrica  

Recomanacions TFE Recomanacions TFE Recomanacions TFE Recomanacions TFE 

Resultats 

Excel·lent 

Disseny Gràfic Disseny d’Interiors Disseny de Moda Disseny de Producte 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

    

Notable 

Disseny Gràfic Disseny d’Interiors Disseny de Moda Disseny de Producte 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

    

Aprovat 

Disseny Gràfic Disseny d’Interiors Disseny de Moda Disseny de Producte 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

    

Insuficient 

Disseny Gràfic Disseny d’Interiors Disseny de Moda Disseny de Producte 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 

Vídeo 
Imatges de difusió 
Memòria 
Metadades 
Plafó 
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Assignatura 8. Pràctiques Professionals 

Les Pràctiques Professionals són una matèria obligatòria i específica en el currículum dels 
Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de l’ESDAP Catalunya. Contemplen la formació 
pràctica de l’alumnat que haurà de realitzar en l’últim curs dels ensenyaments i abans de la 
finalització i defensa del Treball Final d’Estudis. La matèria s’organitza en el segon semestre 
per facilitar la realització de les Pràctiques Professionals a l‘empresa per part dels nostres 
estudiants. Tot i així, els estudiants poden sol·licitar la realització de les Pràctiques 
Professionals a partir de el setè semestre per afavorir un desenvolupament exitós del Treball 
Final d'Estudis. 

Amb la realització de les Pràctiques Professionals s'assoleixen dos objectius bàsics: completar, 
ampliar i consolidar els coneixements i les habilitats que s'han adquirit al llarg dels Estudis 
Superiors de Disseny; i assolir les competències de caràcter professional pròpies d’aquests 
estudis. L’assignatura, de caràcter pràctic i de 8 crèdits ECTS, es realitza mitjançant un acord 
amb centres de treball col·laboradors on els alumnes fan les Pràctiques Professionals. 
L’assignatura és un pont entre la formació que rep l’alumne a l’Escola Superior i l'entorn 
professional del disseny. 

Els estudiants de l’ESDAP Catalunya realitzen les pràctiques en diferents empreses. Cal 
destacar la tipologia d’aquestes entitats col·laboradores: es tracta de petites i/o mitjanes 
empreses, institucions o firmes internacionals i equips o despatxos professionals, on poden 
anar un o dos alumnes com a màxim durant el curs o semestre. Podeu veure les dades de 
volum de centres col·laboradors i nombre d’alumnes acollits aquí. 

En la recerca de noves empreses s’ha prioritzat la idoneïtat de les empreses per a cadascuna 
de les especialitats per tal d’aconseguir una millor qualitat en les pràctiques que realitzen els 
estudiants de l’ESDAP Catalunya. L’objectiu és que les Pràctiques Professionals es duguin a 
terme majoritàriament en centres de referència. 

S’ha fet un esforç per augmentar el nombre d’empreses per afavorir la realització de les 
pràctiques al vuitè semestre, on els alumnes combinen les combinen amb el TFE. La 
disponibilitat horària facilita la realització de les pràctiques amb acords de modalitat intensiva.  

Com a mostra de les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació 
d’aquesta assignatura, es pot consultar la Guia Docent de l’assignatura i la corresponent 
rúbrica d’avaluació de la memòria final de valoració de les pràctiques.  

Els equips directius dels campus assignen, conjuntament amb el Coordinador de la Comissió 
PAT, els tutors de quart curs, que al mateix temps han de ser els tutors de les Pràctiques 
Professionals. S’ha de seguir insistint de la importància d’assignar aquesta tutoria als 
professors experts perquè siguin aquests els que portin les Pràctiques Professionals.   
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Gestió de les Pràctiques Professionals 

L’aplicació qBID (Quality Banc Integrat de Dades) és l’aplicació informàtica del Departament 
d’Educació  i del Consell General de Cambres de Catalunya, que gestiona els acords de la 
formació en centres de treball (FCT) permet fer una petita enquesta de satisfacció dels 
estudiants amb el centre de treball i dels tutors de les institucions receptores d’estudiants 
d’ESDAP Catalunya.  

Al curs 2018-19 s’ha millorat i unificat la gestió de les pràctiques a l’aplicació qBID al registrar 
el centre ESDAP Catalunya i diferenciar-lo clarament dels altres ensenyaments que es porten a 
terme als campus.  En aquest sentit, s’ha treballat intensament per donar d’alta a totes les 
empreses amb la nomenclatura corresponent als Estudis Superiors de Disseny d’ESDAP 
Catalunya i la seva especialitat corresponent. El fet que el centre de treball estigui donat d’alta 
i homologat és el requisit necessari per poder formalitzar els acords de Pràctiques 
Professionals. S’ha treballat per garantir la màxima idoneïtat de les empreses col·laboradores. 

S’han fet accions de millora durant aquests cursos tot revisant, en reunions de coordinació de 
la Comissió de Pràctiques, les accions que cal fer per establir un acord de col·laboració amb 
cada entitat.  Aquestes queden recollides als següents documents del qBID: 

● Homologació de l’entitat col·laboradora. 

● Planificació Pla d’Activitats per a la formació pràctica en centres de treball de cada 
l’especialitat.  

● Acord de col·laboració. 

El Quadern de Pràctiques és l’eina telemàtica de seguiment de les pràctiques de l’alumne. 
Abans de fer l’avaluació final, cal que el Quadern de Pràctiques estigui totalment emplenat. 
(per part d’alumne i empresa).  

S’ha revisat l’avaluació de l’assignatura de Pràctiques Professionals. Aquesta la porten a terme 
el tutor de pràctiques del campus ESDAP Catalunya i el tutor de pràctiques de l’empresa. 
Queda registrada en la valoració de l’entitat col·laboradora recollida en el document Valoració 
final i la memòria descrita seguint  la Guia Docent de l’assignatura per part de l’alumne  
(reflexió sobre les tasques desenvolupades a partir de les activitats (Pla d’Activitats) en relació 
a la influència social positiva de les activitats de disseny, la incidència en la millora de la 
qualitat de vida i medi ambient, i la innovació i qualitat en la producció de l’empresa).  

El conveni/acord de pràctiques amb les entitats col·laboradores especifica les tasques que 
realitzarà l’estudiant d’un llistat de tasques relacionades al Pla d’Activitats de cadascuna de les 
especialitats. S’han traduït al francès i l’anglès per tal de facilitar la documentació de les 
pràctiques a l’estranger. S’ha fet una revisió del Pla d’Activitats de cada especialitat, segons les 
competències de la Guia Docent de pràctiques professionals.                                                                                                                  

Com a evidències, s’adjunten el Quadern de Pràctiques en el centre de treball i la Memòria 
Final de valoració de les pràctiques de l’estudiant amb la seva nota i especialitat corresponent. 

Aquest és el resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes. 
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Pràctiques professionals. Qualificacions obtingudes pels alumnes 

Curs 2017-2018 

Nombre 

d’alumnes 
Percentatge  

Matrícula d’honor 
1 1% 

Excel·lent 87 63% 

Notable 41 30% 

Aprovat 7 5% 

Suspès 0 0% 

No presentat 1 1% 

 

En l’enquesta de satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent de l’assignatura de 
pràctiques del curs 2017-2018, a l’apartat global, s’observa un grau de satisfacció adequat  en 
relació als indicadors: mètodes docents, sistema d’avaluació i professorat. 

Valoració de l’1 al 5 

Pràctiques professionals. Satisfacció dels alumnes 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb els mètodes docents 3,4 41% 

Satisfacció dels estudiants amb el sistema d’avaluació 3,4 41% 

Satisfacció dels estudiants amb el professorat 3,6 41% 

Satisfacció global dels estudiants 3,6 41% 
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Mobilitat Internacional 

La Coordinació de Mobilitat Internacional de l’ESDAP Catalunya coordina de manera 
centralitzada, des del curs 2012-2013, la gestió de les mobilitats dels set campus, juntament 
amb la Comissió de Mobilitat Internacional, formada per un coordinador de cada campus.  

L’ESDAP Catalunya realitza les següents modalitats de mobilitat del Programa Erasmus+  
KA103: mobilitats d’estudis per a alumnes sortints i alumnes entrants, mobilitats d’alumnes 
sortints per a pràctiques, i mobilitats per a personal, entrant i sortint, tan de formació com de 
docència. Tal com es recull a la Normativa de Mobilitat, per tal de dur a terme la selecció dels 
participants, es publiquen de forma anual les convocatòries de cada modalitat al web. L’ESDAP 
Catalunya també forma part del Consorci CARTES, que ofereix dues mobilitats de formació de 
personal a Albània i Jordània a través del Programa Erasmus+ KA107, que també es resolen 
amb una convocatòria anual.  

A continuació es presenten les mobilitats realitzades, desglossades per modalitat. 

 

Tipus de mobilitat 

Número de mobilitats 

Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Alumnes per estudis OUT 18 9 

Alumnes per estudis IN 19 23 

Alumnes per pràctiques OUT 1 0 

Personal OUT 7 2 

Personal IN 8 4 

   

Total mobilitats 53 38 

 

Del curs 2016-2017 al curs 2017-2018 s’observa un creixement d’un 3% en la proporció 
d’alumnes graduats que han fet mobilitats internacionals, una tendència positiva que es pot 
veure incrementada amb les accions de millora de la comunicació del programa que es duran a 
terme al pla de millora. 
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Indicador Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Percentatge de titulats que participen en programes de mobilitat 

(marxen) 
8% 5% 

   

Percentatge de mobilitat (per promoció) 28% 36% 

 

Pel que fa als partners internacionals, l’ESDAP Catalunya té més de 50 institucions 
col·laboradores, que ofereixen als estudiants i personal que realitzen una mobilitat un ampli 
ventall d’opcions per triar. Un dels objectius és aconseguir un equilibri de mobilitats entre els 
participants entrants i sortints. Per aquest motiu, els convenis amb els partners estan en 
constant revisió, de manera que periòdicament es rescindeixen convenis i se’n signen de nous 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de les mobilitats. Per altra banda, cada curs s’amplia la 
xarxa d’empreses que acullen estudiants en pràctiques.  

Les dades de satisfacció de l’alumnat amb la informació rebuda sobre Mobilitat Internacional 
demostren que la tasca informativa és correcta, però millorable.  

Valoració de l’1 al 5 

Indicador 

Curs 2017-2018 

Valor 

obtingut 

Percentatge 

de respostes 

Satisfacció dels estudiants amb la informació rebuda sobre mobilitat 2,6 42% 

 

Per tal de millorar la comunicació s’han dut a terme diferents accions, com la unificació de la 
informació a la pàgina web, la millora de la redacció dels procediments per fer-los més 
entenedors i una major difusió de les convocatòries a través de les xarxes socials. Per altra 
banda, l’apartat de partners internacionals s’ha millorat per tal d’aportar informació de 
manera més clara i visual, i enllaçant cada soci amb les experiències prèvies dels participants 
ESDAP Catalunya. 

El procés de sol·licitud i seguiment d’una mobilitat internacional és complex i requereix que la 
informació estigui unificada i exposada el més clarament possible. En aquesta línia s’estan 
redactant unes guies per als participants entrants i sortints. Accions de millora 3.6.2.5 i 3.6.2.6 

També es té previst treballar conjuntament amb la Coordinació del PAT per tal de fer arribar la 
informació sobre mobilitat a tot l’alumnat.  
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Actualment s’està treballant en millorar la qualitat de les mobilitats de personal, tant en el 
retorn a la nostra institució de les mobilitats sortints, a través de xerrades o cursos, com en 
l’increment de les mobilitats de docència entrants, amb la qual cosa es vol potenciar la 
internacionalització de tota la comunitat educativa, no tan sols dels participants que fan 
mobilitats, introduint una tercera llengua a l’aula. Acció de millora 3.6.2.7 

Al curs 2017-2018 l’ESDAP Catalunya ha ingressat com a membre de l’Associació Internacional 
d’universitats i escoles d’Art i Disseny Cumulus, cosa que afavorirà els contactes amb altres 
institucions internacionals afins i la participació en estratègies comunes. Arran de l’assistència 
al Congrés de Cumulus (París, 2018), s’està treballant amb un acord estratègic amb universitats 
de l’Amèrica Llatina i un nou partner a París. 

També es vol destacar la valoració molt bona per part de l’Agència Nacional SEPIE (Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación) dels programes de mobilitat realitzats per 
ESDAP Catalunya. 

 

Avaluació del SEPIE del projecte Erasmus+ 2016 Puntuació 

Qualitat de la implementació del projecte: Objectius qualitatius 38 sobre 40 

Qualitat de la implementació del projecte: Objectius quantitatius 40 sobre 40 

Impacte i difusió 16 sobre 20 

  

Puntuació total 94 sobre 100 

 

Acreditació de la competència en llengua estrangera 

En el cas dels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i 
posteriors, els plans d'estudi han de preveure que, en finalitzar els estudis, l'alumne haurà 
d’acreditar almenys el nivell B2 del MECR, d'alguna de les llengües següents: anglès, alemany, 
francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, 
romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure 
en el futur dins de la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d'Idiomes, tal i 
com estableixen la RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, la RESOLUCIÓ ENS/62/2016  i la RESOLUCIÓ 
ENS/1391/2018. Els alumnes matriculats a 1er curs el 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016 o 
anteriors, cal que acreditin, en finalitzar els estudis, el nivell B1 d'una tercera llengua per tal de 
sol·licitar el títol. 

El centre ajuda informant regularment dels cursos per obtenció el certificat que imparteixen 
les EOI a la seva web. 
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3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació 

A continuació es presenten els indicadors acadèmics desglossats per especialitats. 

 

Indicadors acadèmics del conjunt de la titulació. Global ESDAP Catalunya 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment del conjunt de la titulació * 89% 86% 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament de la titulació 26% 38% 36% 

Taxa de graduació en t i t+1 62% 51% 53% 

Taxa d’eficiència en t i t+1 97% 97% 95% 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,5 4,4 4,6 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Indicadors acadèmics de primer curs. Global ESDAP Catalunya 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment de primer curs * 87% 88% 

Taxa de presentats a primer curs * 91% - 

Taxa d’èxit dels estudiants de primer curs * 94% - 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament a primer curs 5% 17% 15% 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Com es pot observar, els resultats acadèmics obtinguts es poden considerar adequats dins del 
procés de transformació de l’ESDAP Catalunya. La taxa d’eficiència és propera al 100% (97%). 
Els estudiants finalitzen els seus estudis en el període establert a la normativa de permanència 
de 4,5 cursos de mitjana.  
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Per una altra banda, tot i que tenim dades positives que reverteixen la taxa d’abandonament 
de les dues primeres promocions, s’està treballant per millorar aquestes dades tant des de 
tutoria com revisant i millorant l’assignació del professorat de primer curs. Accions de millora 
3.6.3.1 i 3.6.3.2 

 

Indicadors acadèmics del conjunt de la titulació. Especialitat de Disseny Gràfic 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment del conjunt de la titulació * 90% 87% 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament de la titulació 27% 42% 33% 

Taxa de graduació en t i t+1 58% 54% 58% 

Taxa d’eficiència en t i t+1 98% 97% 94% 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,5 4,3 4,5 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Indicadors acadèmics de primer curs. Especialitat de Disseny Gràfic 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment de primer curs * 83% 88% 

Taxa de presentats a primer curs * 89% - 

Taxa d’èxit dels estudiants de primer curs * 92% - 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament a primer curs 7% 19% 8% 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Com es pot comprovar, no hi diferències significatives entre les dades de l’especialitat de 
Disseny Gràfic i les obtingudes a nivell global. És l’especialitat més nombrosa i per tant és lògic 
que el seu pes en les dades globals sigui important. 
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Indicadors acadèmics del conjunt de la titulació. Especialitat de Disseny d’Interiors 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment del conjunt de la titulació * 89% 86% 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament de la titulació 18% 32% 40% 

Taxa de graduació en t i t+1 69% 51% 48% 

Taxa d’eficiència en t i t+1 96% 98% 97% 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,6 4,5 4,7 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Indicadors acadèmics de primer curs. Especialitat de Disseny d’Interiors 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment de primer curs * 92% 88% 

Taxa de presentats a primer curs * 95% - 

Taxa d’èxit dels estudiants de primer curs * 95% - 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament a primer curs 2% 16% 19% 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

La tendència de les dades en l’especialitat de Disseny d’Interiors és molt positiva en tots els 
sentits. 
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Indicadors acadèmics del conjunt de la titulació. Especialitat de Disseny de Moda 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment del conjunt de la titulació * 86% 84% 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament de la titulació 21% 40% 33% 

Taxa de graduació en t i t+1 72% 40% 59% 

Taxa d’eficiència en t i t+1 98% 97% 96% 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,3 4,6 4,6 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Indicadors acadèmics de primer curs. Especialitat de Disseny de Moda 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment de primer curs * 88% 90% 

Taxa de presentats a primer curs * 96% - 

Taxa d’èxit dels estudiants de primer curs * 99% - 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament a primer curs 3% 13% 19% 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Les especialitats de Moda i Producte compten amb un només un grup i per tant els resultats 
tendeixen a fluctuar més que els de les d’Interiors o Gràfic. Tot i així, la tendència positiva 
observada a nivell global es manté també en el cas de l’especialitat de Moda. 
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Indicadors acadèmics del conjunt de la titulació. Especialitat de Disseny de Producte 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment del conjunt de la titulació * 91% 83% 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament de la titulació 42% 48% 37% 

Taxa de graduació en t i t+1 48% 40% 48% 

Taxa d’eficiència en t i t+1 96% 98% 96% 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,6 4,5 4,7 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Indicadors acadèmics de primer curs. Especialitat de Disseny de Producte 

Indicador Curs 2018-2019 Curs 2017-2018 Curs 2016-2017 

Taxa de rendiment de primer curs * 88% 88% 

Taxa de presentats a primer curs * 87% - 

Taxa d’èxit dels estudiants de primer curs * 96% - 

 Cohort 2012-2013 Cohort 2011-2012 Cohort 2010-2011 

Taxa d’abandonament a primer curs 6% 16% 22% 

*En el moment d’elaboració del present Autoinforme encara no disposem d’aquesta dada 

 

Tot i que les especialitats de Moda i Producte compten amb només un grup i per tant els 
resultats tendeixen a fluctuar més que els de les d’Interiors o Gràfic, és cert que en el cas de 
Producte no podem observar la mateixa evolució positiva que, en general, es dona a la resta 
d’especialitats, on hi ha una millora significativa a partir de la cohort 2012-2013. Al curs 2012-
2013 hi va haver un nombre significativament més alt d’estudiants de nou accés en 
l’especialitat de Producte del que seria recomanable (31)  i és possible que aquest sigui el 
motiu, circumstancial, de les diferències que s’observen amb la resat d’especialitats. Sigui com 
sigui, aquestes dades ens obliguen a estar especialment atents a l’evolució de l’especialitat de 
Disseny de Producte.  
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Pel que fa als resultats globals, podem concloure que són prou satisfactoris davant la 
complexitat del nostre centre. 

 

Resum de les qualificacions obtingudes pels alumnes en el conjunt de la titulació. Curs 2017-2018 

Qualificacions  
Disseny 

Gràfic 

Disseny 

d’Interiors 

Disseny de 

Moda 

Disseny de 

Producte 

ESDAP 

Catalunya 

Matrícula d’honor 2% 1% 2% 1% 1% 

Excel·lent 5% 5% 9% 5% 6% 

Notable 42% 42% 42% 42% 42% 

Aprovat 40% 39% 35% 39% 39% 

Suspès 4% 8% 5% 4% 5% 

No presentat 7% 5% 7% 9% 7% 

 

Els resultats obtinguts de les qualificacions per assignatures han estat força bons, ja la mitjana 
en general van de unes qualificacions es situa del 6,5 al 7,5. De l’anàlisi de dades es pot 
extreure que els resultats més alts coincideixen amb l’especialitat on la nota de tall de les 
proves d’accés és més alta (Disseny de Moda). En altres casos, coincideix amb els campus on la 
ràtio és molt inferior a la mitjana. 

 

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de 
la titulació 

Es realitza una enquesta als titulats el semestre següent  a la finalització dels estudis que 
serveix de pont entre les dades obtingudes fins el moment i les que sortiran de l’enquesta 
d’inserció laboral.   

En els resultats globals dels titulats dels cursos 2012, 2013 i 2014, s’observa que els valors dels 
indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.  

● La taxa d’ocupació és superior a la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari 

● La taxa d’adequació és correcta comparada amb la d’altres titulacions  

● La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és adequada, 
comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari.  
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 Inserció laboral. Titulats 2012, 2013 i 2014   Participació 42% 

Qualificacions  
Disseny 

Gràfic 

Disseny 

d’Interiors 

Disseny de 

Moda 

Disseny de 

Producte 

ESDAP 

Catalunya 

Taxa d’ocupació 86% 81% 83% 86% 84% 

Taxa d’adequació  59% 54% 46% 70% 56% 

Satisfacció amb la formació teòrica 6,6 6,0 5,9 4,9 6,1 

Satisfacció amb la formació pràctica 6,7 5,3 4,6 5,0 5,7 

Voluntat de repetir el mateix títol 71% 56% 74% 50% 64% 

Voluntat de tornar a estudiar al 

mateix centre 
53% 59% 17% 29% 48% 

 

L’aportació d’aquests indicadors bàsics permet que el procediment de garantia de qualitat del 
programa formatiu tingui la base suficient per adequar els ensenyaments a les necessitats del 
mercat i generar la satisfacció dels titulats. En els resultats, es pot veure un alt grau de 
satisfacció de les empreses col·laboradores durant l’estada de pràctiques de l’alumnat d’ESDAP 
Catalunya. Aquests resultats queden recollits a l’aplicació qBID, Model de qüestionari del 
centre de treball REF10.  Acció de millora 3.6.4.1 

En la comparativa dels resultats globals de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU 
Catalunya i els titulars de diversos centres d’Ensenyaments Artístics Superiors de Catalunya 
executada al primer trimestre de 2017 als alumnes que fa 3 anys que van acabar els estudis 
d’EAS, es poden extreure les següents conclusions: 

● L’ocupació dels titulats universitaris: 

o 9 de cada 10 estan treballant. Els titulats que es troben a l’atur no arriben al 
7%.  

o En el cas dels estudis de Disseny, trobem un 83% d’ocupats i  un 13% 
d’aturats.  

o En les diferències en els principals motius de no trobar feina, en el cas del 
disseny, destaca l’obtenció d’una feina que agradi, la manca de pràctica 
professional i el sou.  
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● Qualitat de l’ocupació: 

o 7 de cada 10 titulats superiors treballen del què han estudiat 

o L’estabilitat laboral arriba al 50% dels ocupats i destaca entre els titulats 
superiors en disseny.  

o Un 74% té jornada a temps complet. 

● La formació dels titulats universitaris: 

o Idiomes és la competència on més diferència hi ha entre el nivell de formació 
rebut i el que es necessita per treballar. 

o De les 5 competències més ben valorades al lloc de treball, creativitat i presa 
de decisions són les que tenen un major marge de millora.  

● En el cas dels estudis de Disseny, un 69% repetiria la titulació, d’un global d’EAS del 
74%. 

Per al curs 2018-2019, altres dades d’inserció laboral de què podrà disposar  l’ESDAP Catalunya 
són les dades d’inserció laboral obtingudes mitjançant l’aplicació qBID per a l’Estudi d‘Inserció 
Laboral de la Formació Professional a Catalunya del Departament d’Educació i el Consell 
General de Cambres de Catalunya. Aquest estudi acostuma a ser anual i serveix per conèixer la 
situació laboral i formativa de l’alumnat que s’ha graduat en diferents ensenyaments, entre els 
quals es troben els Estudis Artístics Superiors (EAS). Com ja s’ha indicat en altres estàndards, 
amb el registre del centre ESDAP Catalunya al qBID, es podran obtenir dades dels alumnes de 
totes les especialitats com a centre únic, a diferència del curs 2017-2018 on les dades 
d’inserció laboral es poden consultar en el qBID que gestiona cadascun dels campus. 
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4. Pla de millora  

Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Programa formatiu  

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Treballar  per la presentació de les modificacions del VERIFICA que recullen les millores 
per a la coordinació de les assignatures de les matèries. 

 

⋅ S’ha presentat la modificació de la memòria VERIFICA del títol al novembre del 2017. 
 

⋅ S’ha revisat la distribució de les competències de les guies d’assignatures i matèries 
comprovant que es treballen totes, i d’una manera equilibrada, i s’han incorporat els 
canvis al document de modificació del VERIFICA novembre 2017. 
 

⋅ S’han revisat les guies docents de les assignatures del primer semestre, segons els 
acords de les jornades de professors del curs 2017-2018. 

 

⋅ Debatre la conveniència de la ubicació de l’assignatura seminari de projecte final dins 
de la matèria de treball final. 

 

⋅ S’han fet les revisions de millora en la matèria de Treball Final d’Estudis, que ha passat 
de 26 a 22 crèdits. Els quatre crèdits de l’assignatura de Seminari de Projecte Final 
s’han canviat a la matèria Cultura del Disseny, tot canviant de nom de l’assignatura 
Seminari de Projecte Final a Metodologia de Recerca. 

 

⋅ Debatre el canvi de nom de l’assignatura de Projecte final a Treball final d’estudis. 
 

⋅ S’ha canviat de nom de l’assignatura de Projecte Final a Treball final d’estudis (TFE) 
 

⋅ Ampliar les reunions de les comissions de coordinació. ⋅ S’ha creat el coordinador ESDAP Catalunya de Guia Docent i la Coordinació ESDAP 
Catalunya d’Activitats de Suport al Currículum, per millorar les accions i coordinació 
dels docents. 

⋅ Ampliar el nombre de professorat implicat per poder millorar i resoldre molts dels 
procediments pendents en aquestes àrees. 
 

⋅ Iniciar reunions d’altres comissions de coordinació ESDAP a les seus. ⋅ L’equip directiu de l’ESDAP Catalunya ha fet reunions al llarg del curs amb tots els 
Equips Docents del campus ESDAP Catalunya. 
 

⋅ Els coordinadors del PAT, Pràctiques Professionals i d’Activitats de Suport al Currículum 
han fet reunions docents en els diferents campus ESDAP Catalunya 
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Programa formatiu  

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Incorporar les activitats clau a la guia docent de l’assignatura per afavorir la 
coordinació dels resultats d’aprenentatge intercampus. 
 

⋅ S’ha fet un estudi de les Activitats de Suport del Currículum per extreure línies 
conjuntes d’actuació ( 2016-2017). 
 

⋅ S’ha compartit en un Google Calendar les activitats programades a tots els campus 
ESDAP Catalunya. 
 

⋅ S’ha fet el seguiment d’activitats formatives i avaluatives, així com de les evidències i 
s’han anant  incorporant les activitats clau a totes les Guies Docents. 
 

⋅ S’han establert activitats de suport comunes. Al primer semestre, a Introducció a la 
Ciència dels Materials, s’ha fet un conveni amb Materfad per poder incloure la visita 
com a activitat clau dins el currículum. Al segon semestre, a Ecoeficiència i 
Sostenibilitat, s’ha treballat amb el programa d’anàlisi de projectes BlueTool. 

 

⋅ Programar jornades de formació del professorat per afavorir la coordinació docent de 
les guies docents de les assignatures i la implantació del PAT. 
 

⋅ S’han programat cursos per als docents i coordinadors (rúbriques, metodologia de 
recerca, treball en equip, gestió del disseny...)  
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Informació pública i comunicació 

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Ampliar els apartats de suport a l’alumnat: sol·licituds i procediments, recursos en 
línia... 

 

⋅ S'ha creat un apartat de recursos en línia que inclou publicacions digitals, institucions i 
informació sobre concursos de disseny. 
 

⋅ S'ha realitzat una millora en relació als formularis de sol·licitud (anul·lació de matrícula, 
canvis d'especialitat, etc.) 
 

⋅ Ampliar la  informació  sobre les institucions sòcies i l’oferta de places de mobilitat i 
millorar la visualització i interacció dades. 
 

⋅ La informació sobre les Mobilitats Internacionals es fa visible dins del web de l'ESDAP a 
través de l'enllaç a un bloc. S'està treballant en un disseny php i ampliar la informació 
relativa als intercanvis. S’ha afegit l'enllaç amb Cumulus. 
 

⋅ Continuar ampliant el nombre de taules de reconeixement publicades al web. 
 

⋅ S'han publicat noves taules de reconeixements de cicles formatius de Grau Superior 
d'arts plàstiques i disseny al web. 

⋅ Publicació d’un apartat de procediments que milloren l’assessorament de l’alumnat 
interessat a sol·licitar i tramitar el reconeixement de crèdits. 
 

⋅ S'ha fet més accessible la informació relativa al reconeixement de crèdits 

⋅ Adaptar i millorar la gestió online del Treball final. ⋅ S'han incorporat millores pel que fa a la gestió online del Treball Final. S'ha utilitzat el 
Google Drive per arxius pesats i una aplicació per a l'enviament de documents en baixa 
resolució. 
 

⋅ Crear itineràncies material expositiu intercampus. ⋅ S'ha creat material per a l'exposició itinerant Projectes Finals ESDAP 2016-2017, que 
s'ha iniciat al campus Vic i seguirà a la resta de campus. 
 

⋅ Substituir el model html per un php autogestionable, simplificant els processos. ⋅ Actualment gairebé tota el web funciona amb un php autogestionable; queda pendent 
l'apartat de Mobilitat Internacional. 
 

⋅ Revisar els canals de promoció i renovar la imatge sense perdre la identitat creada. 
 

⋅ S'ha iniciat la promoció per mitjà de xarxes socials. 
 

⋅ S'ha renovat la marca ESDAP Catalunya a partir de la marca ESDAP i s'han eliminat les 
marques corresponents als diversos campus. 
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Revisar els processos i procediments del centre. 
 

⋅ S’ha revisat el mapa de processos, s’han proposat nous models de procés i 
procediment i els diferents Coordinadors ESDAP Catalunya han començat a revisar els 
procediments de què són responsables, adaptant-los al nou model. 
 

⋅ Crear dinàmiques PDCA a tots els nivells del centre. 
 

⋅ Aquest curs ens hem centrat en incorporar a les dinàmiques pròpies d’un sistema de 
qualitat als Coordinadors ESDAP Catalunya. D’una banda, hem començat a treballar la 
fase de planificació amb la revisió del mapa de processos i la redacció dels 
procediments; d’una altra, la de revisió, treballant l’elaboració conjunta de l’IST. 
 

⋅ Establir el calendari definitiu de recollida de dades. 
 

⋅ S’ha establert un calendari en dues fases: març per als indicadors que estan 
disponibles al començament de curs i juliol per als que ho estan a finals. Un correu a 
començaments de curs ha estat suficient per que gairebé tots els afectats lliurin els 
seus indicadors en temps i forma. 
 

⋅ Revisar els indicadors amb els responsables de la recollida de dades per unificar criteris 
i millorar-ne la sistemàtica de recollida. 

⋅  

⋅ S’han corregit petits problemes en la recollida dels indicadors de mobilitat i del perfil 
del professorat.  

⋅ Estudiar l’aplicació de les enquestes per trobar un sistema més fiable de recollida que 
eviti les possibles respostes múltiples i ajudi a incrementar la participació. 

 

⋅ S’ha substituït l’enllaç web que es fa servir l’any passat per invitacions personalitzades 
per correu electrònic. Aquest sistema permet un seguiment exhaustiu del 
desenvolupament de l’enquesta, simplifica l’accés,  facilita la participació i elimina la 
possibilitat de respostes múltiples. 
 

⋅ Treballar amb els tutors estratègies per millorar la participació dels alumnes.  
 

⋅ Al llarg del curs s’ha treballat amb els tutors perquè aquests transmetessin als alumnes 
la importància de les enquestes, els mantinguessin informats i fessin tant el seguiment 
com el retorn dels resultats. Com a conseqüència, no només ha augmentat 
considerablement la participació, sinó que la percepció de les enquestes per part tant 
dels alumnes com dels mateixos tutors també ha millorat significativament. 
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Treballar amb el claustre estratègies per incrementar la participació del professorat. 
 

⋅ Com que la participació del professorat, tot i no ser la que voldríem, tampoc era 
especialment dolenta i hi havia altres temes prioritaris, no s’ha fet cap acció concreta 
en aquest sentit. 
 

⋅ Estudiar com incorporar les enquestes als titulats. 
 

⋅ Un cop es va comprovar que el nou sistema d’accés a les enquestes mitjançant 
invitacions per mail funcionava correctament, a finals de curs es va fer la primera 
enquesta als titulats. Tenint en compte que els titulats no havien fet cap enquesta amb 
invitació per mail i que no se’ls va avisar prèviament, considerem que els resultats són 
prou bons. 
 

⋅ Estudiar la possibilitat que les seus puguin accedir directament a l’aplicació de les 
enquestes per valorar-ne els resultats 
 

⋅ Els canvis en les enquestes introduïts aquest curs han estat més complicats 
d’implementar del que estava previst i s’ha considerat que era millor posposar aquesta 
qüestió fins que estiguessin consolidats. 
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Professorat 

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Finalitzar per part de la comissió de coordinació general el Decret per a la seva 
publicació. 

 

⋅ Durant el curs s’ha avançat en el desenvolupament del futur Decret amb la previsió 
que la feina acabi el curs 2018-2019 i el Decret es pugui publicar el 2019-2020. 

⋅ Identificar el professorat ESDAP que té una dedicació horària significativa als 
Ensenyaments superiors de disseny. 

 

⋅ Ordenar el professorat que imparteix docència a l’ESDAP per matèries i assignatures. 
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Recursos d’aprenentatge i suport a l’estudiant 

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Treballar des del PAT la participació de l’alumnat durant la setmana d’esdeveniments 
al voltant del disseny (BDW_18) 
 

⋅ S’ha incentivat la participació de l’alumnat ESDAP en el BDW’17 mitjançant accions i 
recursos preparats per les tutories. També s’han incentivat la participació en altres 
esdeveniments al llarg del curs (Design Market, EDIVI, Disseny per Viure...) 
 

⋅ Continuar unificant els espais ESDAP Catalunya a les seus ⋅ S’ha treballat amb els campus per tal de crear o millorar els espais ESDAP Catalunya. 

⋅ Donar inici a l’estudi,  amb la incorporació d’una persona a mitja jornada dedicada a la 
gestió virtual ESDAP, per implantar un gestor documental i campus virtual ESDAP pel 
curs 2018-19.  
 

⋅ S’ha incorporat la Coordinació ESDAP Catalunya de Gestió Documental i s’ha treballat 
per implantar un Moodle a inicis del curs 2019-2020 i un Gestor Documental a partir 
del curs 2020-2021. 

⋅ Optimitzar la informació i la gestió dels expedients de reconeixement de crèdits per 
tenir totes les dades definitives a finals de setembre. 

 

⋅ S’ha incorporat la Coordinació ESDAP Catalunya de Secretaria i s’ha treballat per 
unificar els procediments a tots els campus, recopilant, revisant i clarificant els distints 
procediments, per tal que tots els campus segueixin un criteri únic. 
 

⋅ Racionalitzar les activitats (reunions, workshops i actes de benvinguda per a tots els 
alumnes incoming a l’inici de curs) adaptant-les a les necessitats reals. 
 

⋅ El nombre de Workshops Catalunya Ciutat reconeguts amb crèdits ECTS passa de 4 a 2. 

⋅ Implantar una memòria crítica  de seguiment de les pràctiques professionals que haurà 
de desenvolupar l’alumnat. 

 

⋅ S’ha publicat la Guia Docent de Pràctiques Professionals al Google Drive dels 
professors ESDAP Catalunya, on s’ha millorat i revisat l’apartat de la memòria de 
reflexió crítica, que, juntament amb el Pla d’Activitats, conformen les evidències de 
l’assignatura. 
 ⋅ Publicar la guia docent pràctiques professionals. 

⋅ Publicar un document específic de pràctiques professionals per a l’alumnat. 
 

⋅ S’ha publicat al web ESDAP Catalunya, apartat alumnat, un document específic de 
normativa de Pràctiques Professionals per a l’alumnat. 
 

⋅ Ampliar el nombre d’empreses per facilitar la compleció de les pràctiques al segon 
semestre de quart curs. 
 

⋅ S’han incorporat noves empreses de referència per facilitar la compleció de les 
pràctiques al segon semestre de quart curs i s’ha millorat el document públic amb les 
empreses col·laboradores. 
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Seguiment de les accions proposades a l’IST 2016-2017. Resultats del programa formatiu 

Propostes IST 2016-2017 Seguiment curs 2017-2018 

⋅ Revisar i millorar les rúbriques d’avaluació del Treball final d’estudis, a partir de 
l’anàlisi de les dificultats o dubtes observats a l’avaluació dels projectes finals juny 
2017. 

 

⋅ S’han revisat les rúbriques d’avaluació i també s’han redactat documents d’orientació 
de cada especialitat per coordinar millor la informació donada als estudiants. 

⋅ Incorporar en el calendari ESDAP uns dies al final de cada semestre per a la millora en 
la coordinació de les guies docents de les assignatures a partir de dades objectives com 
són les evidències que aportaran els professors en finalitzar el semestre. 
 

⋅ S’ha organitzat la Jornada de Trobada Docent Multicampus de les Guies Docents de les 
assignatures i matèries per tal de revisar i compartir intercampus les guies, veure les 
activitats dels professors, i les evidències dels resultats d’aprenentatge dels alumnes. 
Primer semestre: 1 de febrer al Campus  Ondara i  segon semestre: 4, 5, 6 de juny al 
Campus Llotja. 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.1. Qualitat del Programa formatiu  

Acció de millora Responsable Calendari 

3.1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

3.1.1.1. Revisar i millorar la graduació de les competències de les assignatures de 

cada matèria. 

Coordinació ESDAP Catalunya de Guia Docent: Adelina Borrell i Sònia 

Jou 
Curs 2018-2019 

3.1.2. El pla d‘estudis i l‘estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

3.1.2.1. Millorar, actualitzar i publicar les guies docents de les assignatures  
Coordinació ESDAP Catalunya de Guia Docent: Adelina Borrell i Sònia 

Jou 
Curs 2018-2019 

3.1.2.2. Adequar l’oferta de les assignatures optatives 
Coordinació ESDAP Catalunya de Guia Docent: Adelina Borrell i Sònia 

Jou 
Curs 2018-2019 

3.1.2.3. Incorporar les activitats clau a les guies docents de les assignatures 
Coordinació ESDAP Catalunya d’Activitats de Suport al Currículum: 

Silvestre Oliveras 
Setembre 2019 

3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

3.1.3.1. Estudiar estratègies per optimitzar la matrícula Directora: Carme Ortiz Curs 2019-2020 

 



 
Auto in forme per  a  l ’a cred i tació  del s  ensenyament s  superiors  de  d is sen y  

 

87 
 

Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.1. Qualitat del Programa formatiu  

Acció de millora Responsable Calendari 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

3.1.4.1. Impulsar les Jornades de coordinació de la Guia docent 
Coordinació ESDAP Catalunya de Guia Docent: Adelina Borrell i Sònia 

Jou 
Curs 2018-2019 

3.1.4.2. Revisar i millorar la coordinació d’horaris dels campus 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous 

Caps d’estudis dels campus 
Setembre 2019 

3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

3.1.5.1. Revisar els Procediments i documents per a la sol·licitud o seguiment dels 

reconeixements i validació 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous Curs 2018-2019 

3.1.5.2. Publicar horaris d’Atenció dels membres de la Comissió de Reconeixements 

i Validacions als campus 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous Setembre 2019 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.2. Pertinència de la informació pública 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

3.2.1.1. Agilitzar els processos d’actualització i accés de continguts Coordinació Àrea de Gestió i Recerca: David Serra Juliol 2019 

3.2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció / 3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment 

i l’acreditació de la titulació. 

3.2.2.1. Millorar els recursos gràfics de visualització i planificar la integració amb 

gestor documental 
Coordinació Àrea de Gestió i Recerca: David Serra Juliol 2019 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

3.3.1.1. Consolidar l’establiment de l’IST com a principal eina de revisió del sistema Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat: Alfonso Sala Setembre 2019 

3.3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 

satisfacció dels grups d’interès. 

3.3.2.1. Incorporar l’enquesta al PAS Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat: Alfonso Sala Abril 2019 

3.3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per optimitzar-lo contínuament. 

3.3.3.1. Actualitzar la documentació de Qualitat Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat: Alfonso Sala Setembre 2020 

3.3.3.2. Actualitzar i desplegar el mapa de processos Coordinació ESDAP Catalunya de Qualitat: Alfonso Sala Setembre 2021 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.4. Adequació del Professorat al programa formatiu 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 

escau, professional. / 3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

3.4.1.1. Treballar en la implantació d’un sistema d’accés per al professorat que 

imparteix docència a l’ESDAP Catalunya 
Directora: Carme Ortiz Curs 2020-2021 

3.4.1.2. Publicar el Decret d’organització de l’ESDAP Catalunya Directora: Carme Ortiz Curs 2019-2020 

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

3.4.3.1. Millorar els recursos de suport als tutors Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Curs 2019-2020 

3.4.3.2. Consensuar i organitzar activitats de formació del professorat ESDAP 

Catalunya 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous Curs 2018-2019 

3.4.3.3. Revisar el protocol d’acollida per al professorat de nova incorporació de 

l’ESDAP Catalunya 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous Curs 2019-2020 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.5. Eficàcia dels Sistemes de suport a l’aprenentatge 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

3.5.1.1. Revisar i estudiar els documents que formen part del PAT modificat al 2018-

2019 per a la seva millora. 
Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Curs 2018-2019 

3.5.1.2. Millorar la redacció de les actes de reunions de les tutories i el seu 

magatzematge 
Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Juliol 2019 

3.5.1.3. Millorar la participació activa de l’alumnat en les activitats de l’ESDAP 

Catalunya 
Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Setembre 2019 

3.5.1.4. Incorporar procediments d’acollida per a l’alumnat amb necessitats 

educatives NESE 
Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Curs 2020-2021 

3.5.1.5. Elaborar una guia de pràctiques professionals que reculli tota la informació 

publicada 

Coordinació ESDAP Catalunya de Pràctiques Professionals: Mònica 

Molins 
Juliol 2019 

3.5.1.6. Introduir una aplicació per gestionar una borsa de pràctiques per als 

alumnes des del web de l’ESDAP Catalunya. 

Coordinació ESDAP Catalunya de Pràctiques Professionals: Mònica 

Molins 
Setembre 2019 

3.5.1.7. Millorar la Comunitat Alumni ESDAP Catalunya Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Curs 2019-2020 

3.5.1.8. Actualitzar el Manual de procediments de secretaria Coordinació ESDAP Catalunya de Secretaria: Ruth Bertran Curs 2018-2019 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.5. Eficàcia dels Sistemes de suport a l’aprenentatge 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

3.5.2.1. Crear un inventari unificat d’espais i recursos 
Coordinació ESDAP Catalunya de Recursos i serveis: Manuel A. 

Fernández Alborés 
Curs 2019-2020  

3.5.2.2. Optimitzar el fons bibliogràfic dels campus 
Coordinació ESDAP Catalunya de Recursos i serveis: Manuel A. 

Fernández Alborés 
Curs 2019-2020 

3.5.2.3. Millorar les prestacions del Carnet ESDAP Catalunya 
Coordinació ESDAP Catalunya de Recursos i serveis: Manuel A. 

Fernández Alborés 
Curs 2019-2020 

3.5.2.4. Implementar i consolidar l’entorn virtual multicampus Moodle ESDAP 

Catalunya 
Coordinació ESDAP Catalunya de Gestió Documental: Rafel Oliva Setembre 2019 

3.5.2.5. Crear un entorn virtual de gestió i tràmits amb la subcontracta d’un 

producte extern 
Coordinació ESDAP Catalunya de Gestió Documental: Rafel Oliva Curs 2019-2020 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació / 3.6.2. Les activitats formatives, la 

metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

3.6.2.1. Treballar per què el professorat utilitzi les evidències seleccionades de 

resultats dels alumnes  

Coordinació ESDAP Catalunya de Guia Docent: Adelina Borrell i Sònia 

Jou 
Curs 2019-2020 

3.6.2.2. Revisar i millorar la coordinació de la difusió del perfils del tutors de TFE i 

les seves assignacions 

Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous 
Coordinació Pla d’estudis dels campus 

Curs 2019-2020 

3.6.2.3. Revisar i millorar el procediment d’atenció i aclariments de les 

qualificacions obtingudes per part de la Comissió avaluadora del TFE 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous Curs 2018-2019 

3.6.2.4. Revisar i millorar el guiatge del TFE de Moda 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous 
Cap de departament de Disseny de Moda: Montse Serra 

Curs 2018-2019 

3.6.2.5. Millorar la visibilitat internacional de l’ESDAP Catalunya de cara als actuals i 

als possibles socis internacionals. 
Coordinadors ESDAP Catalunya de Mobilitat Internacional: Josep Maria 

Hortet i Òria Romaní  
Setembre 2019 

3.6.2.6. Millorar la comunicació dels procediments de mobilitat internacional de 

l’ESDAP Catalunya a estudiants i personal.  
Coordinadors ESDAP Catalunya de Mobilitat Internacional: Josep Maria 

Hortet i Òria Romaní  
Setembre 2019 

3.6.2.7. Crear i difondre un formulari per als professors de l’ESDAP Catalunya per 

acollir docents estrangers. 
Coordinadors ESDAP Catalunya de Mobilitat Internacional: Josep Maria 

Hortet i Òria Romaní  
Curs 2019-2020 
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Accions de millora proposades al present Autoinforme. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

Acció de millora Responsable Calendari 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

3.6.3.1. Incorporar mesures des de les tutories per reduir la taxa d’abandonament a 

primer curs. 
Coordinació Pla d’Acció Tutorial ESDAP Catalunya: Amaya Martínez Curs 2019-2020 

3.6.3.2. Revisar i millorar les assignacions de professors de primer curs 
Coordinació Àrea Acadèmica: Marta Tous 

Caps d’estudis dels campus 
Curs 2019-2020 

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

3.6.4.1. Identificar i analitzar indicadors en relació als estudis i especialitats 
Coordinació ESDAP Catalunya de Pràctiques Professionals: Mònica 

Molins 
Curs 2019-2020 
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5. Evidències  

Evidències. Dades identificadores 

0. 

E 0.1 Web de l’ESDAP Catalunya  

E 0.2 Apartat de Qualitat al Web de l’ESDAP Catalunya 
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Evidències. Presentació del centre 

1. 

E 1.1 LOE de 2006  

E 1.2 LEC de 2009 

E 1.3 l’Acord GOV/129/2010 

E 1.4 Reial Decret 1614/2009 

E 1.5 Reial Decret 633/2010 

E 1.6 Actes de la Comissió de Coordinació General (CCG) 

E 1.7 Recursos i serveis de l’ESDAP Catalunya 

E 1.8 Manual de Qualitat de l’ESDAP Catalunya 

E 1.9 Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’ESDAP Catalunya 

E 1.10 Reial Decret 303/2010 
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Evidències. Estàndard 3.1. Qualitat del Programa formatiu 

3.1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

E 3.1.1.1 Apartat de Qualitat al Web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.1.1.2 Modificació de la Verificació del títol de novembre de 2017 

E 3.1.1.3 Real Decreto 633/2010 

E 3.1.1.4 Real Decreto 1614/2009 

E 3.1.1.5 Real Decreto 21/2015 

E 3.1.1.6 Real Decreto 96/2014 

3.1.2. El pla d‘estudis i l‘estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

E 3.1.2.1 Modificació de la Verificació del títol de novembre de 2017 

E 3.1.2.2 Decret 85/2014 

E 3.1.2.3 Guies docents de les matèries 

E 3.1.2.4 Guies docents de les assignatures 
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Evidències. Estàndard 3.1. Qualitat del Programa formatiu 

E 3.1.2.5 Activitats de suport al currículum 

E 3.1.2.6 Organització de les activitats de suport al currículum als campus 

3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

E 3.1.3.0 Perfil dels estudiants 

E 3.1.3.1 Informació relativa a la prova específica d’accés al web del Departament d’Educació 

E 3.1.3.2 Informació relativa a la prova específica d’accés al web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.1.3.3 Oferta de places per al curs 2019-2020 

E 3.1.3.4 Apartat de Qualitat al Web de l’ESDAP Catalunya 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

E 3.1.4.1 Calendaris de reunions de coordinació 

E 3.1.4.2 Actes de la Comissió́ de Coordinació del Pla d’estudis 

E 3.1.4.3 Actes de reunió dels Equips Docents dels campus 
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Evidències. Estàndard 3.1. Qualitat del Programa formatiu 

E 3.1.4.4 Organització de l’avaluació 

E 3.1.4.5 Coordinació de les activitats avaluatives 

E 3.1.4.6 Jornades de coordinació per al professorat 

E 3.1.4.7 Moodle del centre 

E 3.1.4.8 Gestió i seguiment de les Pràctiques professionals 

E 3.1.4.9 Empreses col·laboradores 

E 3.1.4.10 Documents de referència  del Treball Final d’Estudis 

E 3.1.4.11 Comissions avaluadores del Treball Final d’Estudis 

E 3.1.4.12 Coordinació Treball Final d’Estudis 

E 3.1.4.13 Actes de les reunions de coordinació del Treball Final d’Estudis 

3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

E 3.1.5.1 Normatives 
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Evidències. Estàndard 3.1. Qualitat del Programa formatiu 

E 3.1.5.2 Mapa del web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.1.5.3 Funcionament de la Comissió de Reconeixements i Validació 

E 3.1.5.4 Informació relativa al Reconeixement de Crèdits al web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.1.5.5 Resolució ENS/2869/2011, relativa al Reconeixement de Crèdits 

E 3.1.5.6 Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre Reconeixement de Crèdits 
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Evidències. Estàndard 3.2. Pertinència de la informació pública 

3.2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

E 3.2.1.1 Web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.2.1.2 Moodle del centre 

E 3.2.1.3 Mapa del web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.2.1.4 Recursos online 

E 3.2.1.5 La línia groga v1 

E 3.2.1.6 La línia groga v2 

E 3.2.1.7 Llibre de la Jornada Disseny i context 

3.2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció 

E 3.2.2.1 Apartat de Qualitat al Web de l’ESDAP Catalunya 
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Evidències. Estàndard 3.2. Pertinència de la informació pública 

3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

E 3.2.3.1 Apartat de Qualitat al Web de l’ESDAP Catalunya 
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Evidències. Estàndard 3.3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

3.3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

E 3.3.1.1 Manual de Qualitat de l’ESDAP Catalunya 

E 3.3.1.2 Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’ESDAP Catalunya 

E 3.3.1.3 Proposta de revisió del SGIQ de l’ESDAP Catalunya Curs 2016-2017 

E 3.3.1.4 Proposta de revisió del SGIQ II de l’ESDAP Catalunya Curs 2017-2018 

E 3.3.1.5 Modificació de la Verificació del títol de novembre de 2017 

E 3.3.1.6 Apartat de Qualitat al Web de l’ESDAP Catalunya 

3.3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 

satisfacció dels grups d’interès. 

E 3.3.2.1 Manual de Qualitat de l’ESDAP Catalunya 

E 3.3.2.2 Organització de les enquestes de satisfacció 

E 3.3.2.3 Enquestes a l’alumnat de valoració de les assignatures 

E 3.3.2.4 Qualificacions de les assignatures del títol 
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Evidències. Estàndard 3.3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

E 3.3.2.5 Experiències dels alumnes participants als programes de Mobilitat Internacional 

E 3.3.2.6 Enquestes als titulats 

E 3.3.2.7 Indicadors ESDAP Catalunya 2017-2018 

3.3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per optimitzar-lo contínuament. 

E 3.3.3.1 Actes de la Comissió de Qualitat 

E 3.3.3.2 Mapa de Processos simplificat 

E 3.3.3.3 Model de Procés simplificat 

E 3.3.3.4 Model de Procediment simplificat 
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Evidències. Estàndard 3.4. Adequació del Professorat al programa formatiu 

3.4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 

escau, professional. 

E 3.4.1.1 Perfil del professorat de l’ESDAP Catalunya 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

E 3.4.2.1 Professorat de l’ESDAP Catalunya 

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

E 3.4.3.1 Resolució ENS/1703/2014 

E 3.4.3.2 Resolució EDU/321972007 

E 3.4.3.3 Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Formació del personal dels centres educatius 

E 3.4.3.4 Apartat de Formació de la Xarxa Telemàtica de Catalunya 

E 3.4.3.5 Organització de la Formació́ al professorat 

E 3.4.3.6 Recursos online 
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Evidències. Estàndard 3.4. Adequació del Professorat al programa formatiu 

E 3.4.3.7 Programes de Mobilitat Internacional 

E 3.4.3.8 Associació de Disseny i Recerca Cumulus  

E 3.4.3.9  Xarxa ResearchGate  

E 3.4.3.10 Bases de les ajudes ESDAP Catalunya a la recerca pel professorat, curs 2018-2019 

E 3.4.3.11 Organització de la formació dels tutors  
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Evidències. Estàndard 3.5. Eficàcia dels Sistemes de suport a l’aprenentatge 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

E 3.5.1.1 Pla d'Acció Tutorial (PAT) 

E 3.5.1.2 Procediment de desenvolupament del PAT 

E 3.5.1.3 Resum de l’anàlisi de la implantació del PAT  

E 3.5.1.4 Dossier de Tutoria de primer curs 

E 3.5.1.5 Dossier de Tutoria de quart curs 

E 3.5.1.6 Models d’acta de tutoria 

E 3.5.1.7 Recursos a disposició dels tutors 

E 3.5.1.8 Activitats de suport al currículum 

E 3.5.1.9 Convocatòria Concurs per al disseny de la Carpeta de l'ESDAP Catalunya, curs 2019-2020 

E 3.5.1.10 Informació relativa a les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) al web del Departament d’Educació 

E 3.5.1.11 Fulletó informatiu sobre les Pràctiques Professionals 

E 3.5.1.12 Empreses col·laboradores amb les Pràctiques Professionals 
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Evidències. Estàndard 3.5. Eficàcia dels Sistemes de suport a l’aprenentatge 

E 3.5.1.13 Comunitat Alumni ESDAP Catalunya 

E 3.5.1.14 Apartat de Futurs alumnes del Web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.5.1.15 Apartat d’Alumnes del Web de l’ESDAP Catalunya 

E 3.5.1.16 Actes de la Comissió de Secretaria 

E 3.5.1.17 Manual de procediments de Secretaria 

E 3.5.1.18  Procediment per al lliurament de títols ESDAP Catalunya 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

E 3.5.2.1 Recursos i serveis de l’ESDAP Catalunya 

E 3.5.2.2 Inventari de les instal·lacions i recursos dels campus 

E 3.5.2.3 Inventari exhaustiu les instal·lacions i recursos dels campus 

E 3.5.2.4 Moodle del centre  

E 3.5.2.5 Contracte per al desenvolupament del Gestor documental 

E 3.5.2.6 Excel d’evidències de les mostres d’execucions dels estudiants 
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Evidències. Estàndard 3.5. Eficàcia dels Sistemes de suport a l’aprenentatge 

E 3.5.2.7 Vídeo tutorial: Com pujar les evidències 

E 3.5.2.8 Vídeo tutorial: Com accedir a les unitats d’equip de l'assignatura 

E 3.5.2.9 Vídeo tutorial: Com navegar per l’Excel de les evidències. 

E 3.5.2.10 Vídeo tutorial Com fer esmenes sobre les evidències. 
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Evidències. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

3.6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  

E 3.6.1.1 Pla d’Estudis 

E 3.6.1.2 Modificació de la Verificació del títol de novembre de 2017 

E 3.6.1.3 Real Decreto 633/2010 

E 3.6.1.4 Documents de referència del Treball Final d’Estudis 

E 3.6.1.5 Mostres dels Treballs Finals d’Estudis presentats 

E 3.6.1.6 Premis obtinguts pels alumnes 

3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

E 3.6.2.1 Assignatura 1. Formació bàsica. Tipografia i Composició Primer curs.  Guia docent  

E 3.6.2.2 Assignatura 1. Formació bàsica. Tipografia i Composició Primer curs.  Mostres d’execucions de l’alumnat  

E 3.6.2.3 Assignatura 2. Formació bàsica. Disseny i Societat Segon curs. Guia docent  

E 3.6.2.4 Assignatura 2. Formació bàsica. Disseny i Societat Segon curs. Perfil docent  
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Evidències. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

E 3.6.2.5 Assignatura 2. Formació bàsica. Disseny i Societat Segon curs.  Mostres d’execucions de l’alumnat 

E 3.6.2.6 Assignatures 3-6. Obligatòries d’especialitat. Projectes de Disseny 3 Tercer curs.  Guia docent Disseny Gràfic  

E 3.6.2.7 Assignatures 3-6. Obligatòries d’especialitat. Projectes de Disseny 3 Tercer curs.  Guia docent Disseny d’Interiors 

E 3.6.2.8 Assignatures 3-6. Obligatòries d’especialitat. Projectes de Disseny 3 Tercer curs.  Guia docent Disseny de Moda 

E 3.6.2.9 Assignatures 3-6. Obligatòries d’especialitat. Projectes de Disseny 3 Tercer curs.  Guia docent Disseny de Producte 

E 3.6.2.10 Assignatures 3-6. Obligatòries d’especialitat. Projectes de Disseny 3 Tercer curs.  Mostres d’execucions de l’alumnat  

E 3.6.2.11 Assignatura 7. Treball Final d’Estudis. Guia docent  

E 3.6.2.12 Assignatura 7. Treball Final d’Estudis. Documents de referència  

E 3.6.2.13 Assignatura 7. Treball Final d’Estudis. Organització 

E 3.6.2.14 Assignatura 7. Treball Final d’Estudis. Sol·licitud de tutor 

E 3.6.2.15 Assignatura 7. Treball Final d’Estudis. Perfil dels tutors  

E 3.6.2.16 Assignatura 7. Treball Final d’Estudis. Mostres d’execucions de l’alumnat 

E 3.6.2.17 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Documents de referència 
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Evidències. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

E 3.6.2.18 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Centres col·laboradors i nombre d’alumnes acollits  

E 3.6.2.19 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Guia docent  

E 3.6.2.20 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Rúbrica d’avaluació de la memòria final 

E 3.6.2.21 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Enquesta de satisfacció dels estudiants  

E 3.6.2.22 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Homologació de les entitats col·laboradores  

E 3.6.2.23 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Pla d’activitats per a la formació pràctica en centres de treball 

E 3.6.2.24 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Exemple d’acord de col·laboració  

E 3.6.2.25 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Exemple de Valoració final 

E 3.6.2.26 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Mostres d’execucions de l’alumnat. Quaderns de pràctiques de l’alumne  

E 3.6.2.27 Assignatura 8. Pràctiques professionals.  Mostres d’execucions de l’alumnat. Memòries de Pràctiques  

E 3.6.2.28 Mobilitat Internacional. Normativa  

E 3.6.2.29 Mobilitat Internacional. Convocatòries 

E 3.6.2.30 Mobilitat Internacional. Socis internacionals 
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Evidències. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

E 3.6.2.31 Mobilitat Internacional. Experiències dels alumnes  

E 3.6.2.32 Mobilitat Internacional. Associació de Disseny i Recerca Cumulus  

E 3.6.2.33 Acreditació de llengua estrangera. Resolució ENS/2480/2017 

E 3.6.2.34 Acreditació de llengua estrangera. Resolució ENS/62/2016  

E 3.6.2.35 Acreditació de llengua estrangera. Resolució ENS/1391/2018 

E 3.6.2.36 Acreditació de llengua estrangera. Informació al web 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

E 3.6.3.1 Qualificacions de les assignatures del títol 

E 3.6.3.2 Indicadors ESDAP Catalunya 2017-2018 

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

E 3.6.4.1 Model de qüestionari del centre de treball REF10.   

E 3.6.4.2 Enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 



 
Auto in forme per  a  l ’a cred i tació  del s  ensenyament s  superiors  de  d is sen y  

 

114 
 

Evidències. Estàndard 3.6. Qualitat dels Resultats del programa formatiu 

E 3.6.4.3 Estudi d‘Inserció Laboral de la Formació Professional a Catalunya del Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya 
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6. Modificacions com a conseqüència de l’IRAE

Per tal de satisfer els requeriments del CAE expressats a l’Informe de Revisió de les Evidències 
Aportades s’han introduïts els canvis següents: 

Pàgines 8 i 96: Aclariment sobre el canvi en el nombre de places ofertes respecte a allò 
establert a la Verificació del Títol. 

Pàgines 16 i 98: Nou enllaç que apunta directament a les taules sobre el Perfil de l’alumnat, 
completades amb dades del curs 2018-2019. 

Pàgines 30 i 105: Modificació d’un dels dos enllaços que apuntaven a l’apartat del professorat 
al web per què apunti directament a les taules sobre Perfil del professorat, completades amb 
dades del curs 2019-2020. 

Pàgines 64 i 112: Restabliment de l’enllaç que apunta a la Rúbrica d’Avaluació de la Memòria 
de les Pràctiques Professionals, trencat com a conseqüència de canvis al web. 
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