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1. CALENDARI

PER OBTENCIÓ DE PLAÇA D’INTERCANVI

1.1. INTERCANVI 1R QUATRIMESTRE
O TOT L’ANY ACADÈMIC 2018-2019

1 de Gener
al 15 de Maig de 2018

1r S e m
estre
2017 2018

• Rebuda de peticions d’intercanvi per 1 quatrimestre o tot
l’any
• Nominació dels alumnes interessats en el procés d’intercanvi
• Sol·licitud de Plaça
• Admissió

23 de Maig
de 2018

• Concessió definitiva de les places.

Agost - Setembre
de 2018

2n S e m
estre
2017 2018

• Sortida del país d’origen a ESDi
• Welcome Day
• Setmana d’Integració a ESDi

1 al 25

d’Octubre de 2018
• Entrega del Learning Agreement SIGNAT per ESDi

Gener - Febrer
de 2019
• Tornada dels alumnes rebuts en el 1r Quatrimestre
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Febrer
de 2019
• Programa Erasmus +
— Entrega de la còpia original de tots els documents oficials
obligatoris que són Learning Agreement i el Certificate of Attendance
— Entrega de la còpia original del Transcript of Records a RRII

• Altres Programes d’Intercanvi
— Entrega de la còpia original del Transcript of Records
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1.2. INTERCANVI 2N QUATRIMESTRE
2018-2019

Programa Erasmus +

1 de Gener

1r S e m
estre
2017 2018

a 15 de Novembre de 2018
• Rebuda de peticions d’intercanvi per 2n quatrimestre
• Nominació dels alumnes interessats en el procés d’intercanvi
• Sol·licitud de Plaça
• Admissió

20 de Novembre
de 2018

• Concessió definitiva de les places

Gener - Febrer
de 2019
• Sortida del país d’origen a ESDi
• Welcome Day
• Setmana d’Integració a ESDi

5 de Març
de 2019

• Entrega del Learning Agreement SIGNAT per ESDi

Juny - Juliol
de 2019
• Tornada dels alumnes rebuts en el 1r Quatrimestre i 2n Quatrimestre

Juliol
de 2019
• Entrega de la còpia original de tots els documents oficials obligatoris que són Learning Agreement i el Certificate of Attendance
• Entrega de la còpia original del Transcript of Records a RRII
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Altres Programes d’Intercanvi

1 de Gener a
15 d’Octubre de 2018
• Rebuda de peticions d’intercanvi per 2n quatrimestre
• Nominació dels alumnes interessats en el procés d’intercanvi
• Sol·licitud de Plaça
• Admissió

17 de Novembre
de 2018

• Concessió definitiva de les places

2n S e m
estre
2017 2018

Gener - Febrer
de 2019
• Sortida del país d’origen a ESDi
• Welcome Day
• Setmana d’Integració a ESDi

5 de Febrer a
5 de Març de 2019

• Entrega del Learning Agreement SIGNAT per ESDi

Juny - Juliol
de 2019
• Tornada dels alumnes rebuts en el 1r Quatrimestre i 2n Quatrimestre

Juliol
de 2019
• Entrega de la còpia original de tots els documents oficials obligatoris que són Learning Agreement i el Certificate of Attendance
• Entrega de la còpia original del Transcript of Records a RRII
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2. SERVEI

DE RELACIONS INTERNACIONALS
El servei de Relacions Internacionals d’ESDi ofereix als seus alumnes la
possibilitat de realitzar part dels seus estudis en universitats d’altres països.
Quin tipus de programa d’intercanvi s’ofereixen?
• Programa del Erasmus Plus (Erasmus+): Intercanvi amb universitats
d’Europa
• Altres Programes d’intercanvi: Intercanvi amb universitats d’altres continents
• Programa Free Moving
Què haig de saber abans de marxar d’intercanvi?
— Informació a tenir en compte quan estudies en una universitat estrangera:
• GESTIÓ DE MATRÍCULA I ESTUDIS
— L’alumne d’intercanvi formalitza la seva matricula a ESDi com per
qualsevol altre curs acadèmic. No s’ha d’abonar l’import de la matricula a la universitat de destí, excepte en els casos establerts.
— Els estudiants seleccionats són responsables de preparar i organitzar adequadament la seva estada a ESDi: Viatges, allotjament,
inscripció a la universitat d’origen, inscripció a les assignatures previstes, etc. Per això compten amb tota la informació que entrega cada
universitat d’origen com també amb la col·laboració del Departament
de Relacions Internacionals.

• NIVELL D’IDIOMES
— A ESDi, Escola Superior de Disseny es demana és el B2. Tot i
així aquells que tinguin un nivell inferior hauran d’enviar els documents
que acreditin el nivell actual per valorar la seva possibilitat d’estança.
Existeixen igualment assignatures exclusives en anglès que en el cas
de no tenir el nivell B2 podrien ser l’opció pels alumnes que no dominin el castellà.

• DURADA DELS PROGRAMES D’INTERCANVI
— Els programes d’intercanvi a ESDi es realitzen entre 1 semestre
o tot l’any acadèmic.
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• VISAT I COBERTURA MÈDICA
— És responsabilitat dels estudiants (no-europeus) que són fora de
la Unió Europea assegurar-se de què els seus papers es trobin en regla
per entrar a Espanya. ESDi no tindrà cap tipus de responsabilitat en
aquest assumpte.
— Els estudiants que venen d’altres continents deuen preparar amb
molta antelació tota la documentació necessària per obtenir el visat
d’estudiant.
— Tots els estudiants deuen preparar abans de la seva partida la
seva cobertura mèdica, també amb antelació suficient. Els alumnes
que vinguin d’un país de la Unió Europea simplement necessiten sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE) en els Centres d’Informació de
la Seguretat Social, o per Internet o Telèfon1. Els alumnes que vinguin
d’altres destins són responsables de contractar una pòlissa mèdica que
cobreixi totes les seves necessitats a l’estranger. Els alumnes són plenament responsables en cas d’ incompliment d’aquest requisit.

• INFORMACIÓ ADDICIONAL
— És important insistir en què el servei que presta RRII d’ESDi té un
caràcter netament acadèmic, i per la seva naturalesa no té competències
i infraestructura per intervenir en altres tipus de qüestions relacionades
amb els intercanvis, com exàmens, viatges, allotjament, visat, cobertura
mèdica i altres exigències. Tots aquests aspectes corren completament
a càrrec de l’alumne/a.
— Convé també aclarir que les competències acadèmiques de RRII
d’ESDi es limiten a ESDi, EFPA i EATM. No es pot esperar, en conseqüència, que s’intervingui en qüestions acadèmiques o administratives
internes de les universitats d’origen.
— Part important del valor afegit que els programes d’intercanvi
aporten és l’experiència de maneres diferents de fer i de veure les
coses. És important ser conscient d’aquesta realitat aplicada en l’àmbit
acadèmic. S’espera que els estudiants s’adaptin en tots els aspectes a
ESDi, sense pretendre aplicar les pautes que sorprendrien a la seva
universitat d’origen: relació amb els professors, regles d’assistència i
participació a les classes, treballs personals, revisió d’exàmens, etc.
— S’aconsella contactar als responsables del programa d’intercanvi
d’ESDi només arribar. És obligatori assistir a les activitats d’orientació que s’organitzen pels estudiants estrangers, una o vàries setmanes
abans de que comencin les classes. En el cas de no assistir serà responsabilitat exclusiva de l’estudiant.
— No s’ha d’oblidar que es poden suspendre assignatures a ESDi
durant l’intercanvi. En aquest cas, l’assignatura suspesa tindrà que examinar-se a ESDi en les convocatòries corresponents. Tota assignatura
suspesa a ESDi compta també com un suspens en l’expedient acadèmic de l’alumne.
— El sistema de residències i de pisos varia lògicament molt d’un
país a un altre. ESDi no disposa d’un servei d’allotjament. Convé informar-se de les condicions de cada tipus d’allotjament el més aviat possible, per buscar la solució més apropiada. ESDi no es fa responsable
dels assumptes relacionats amb l’allotjament.
La Universitat Ramón Llull proporciona una pòlissa d’assegurança civil i mèdica d’obligatori compliment. La Universitat Ramón Llull informarà l’estudiant via e-mail del procediment.
1
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3. REQUISITS IMPRESCINDIBLES
PER LA SOL·LICITUD

Els requisits a sota descrits són obligatoris, per tant, es recomana no sol·licitar destí als alumnes que no compleixin el següent:
Quins són els requisits per sol·licitar una plaça?
• Ser un estudiant matriculat en un programa formal d’estudis superiors per a l’obtenció d’un grau o màster en un dels
països participants (haver superat amb èxit 60 ECTS)
• Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de
refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus + o un permís de residència temporal, sempre i
quan aquest permís estigui en vigor per la totalitat del període
en què l’estada d’intercanvi es dugui a terme. L’estudiant serà
responsable de sol·licitar el visat si escau
• Ésser acceptat per ESDi com estudiant d’intercanvi en un
període concret
• Estar al corrent del pagament de l’import de l’intercanvi
en el cas de participar en el programa Free Moving. El no abonament de l’import obligatori suposarà la pèrdua de la plaça
d’intercanvi i el retorn a la universitat d’origen
Quan i on se sol·licita?
• Es sol·licita online a través de l’e-mail interchange@esdi.
edu.es abans del 15 de maig per cursar el 1r semestre o tot
l’any acadèmic
• Es sol·licita online a través de l’e-mail interchange@esdi.
edu.es abans del 15 d’octubre per cursar el 2n semestre en el
Programa Free Moving
• Es sol·licita online a través de l’e-mail interchange@esdi.
edu.es abans del 15 de novembre per cursar el 2n semestre en
el Programa Erasmus +
Quin cost té l’intercanvi?
• Els estudiants del Programa Erasmus+ estaran exemptes
d’abonar a ESDi qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i
biblioteques
• El Programa Free Moving tindrà un cost depenen de si es
troba en mobilitat recíproca o free moving privat. En el cas de
mobilitat recírpoca, els primers 7 crèdits seran gratuïts a partir
del 7è crèdit el cost serà de 138€ el crèdit. El mínim de crèdits
per semestre serà de 17 a 20 ECTS
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• En la mobilitat free moving privat s’haurà d’abonar el cost
de la matrícula que són 250€ i els crèdits cursats a ESDi. El cost
del crèdit serà de 138€ per crèdit
Quins documents haig de presentar per sol·licitar una plaça?
• Formulari online de sol·licitud de plaça

!

• Carta de motivació explicant els motius pels quals es vol
realitzar una mobilitat a l’ESDi
• Un portfoli digital: pot ser una pàgina web, un wordpress
o un arxiu en PDF
• Fotocòpia del DNI o Passaport
• 2 fotografies de mida carnet. Les fotografies hauran de
ser originals enviades per correu ordinari o podran ser lliurades el primer dia de classe en mà
• Certificat que acrediti coneixement de l’idioma espanyol
(nivell B2)
Quins documents em demanarà RRII?
— Tota la documentació és tramesa per l’estudiant amb l’enviament de tota la documentació a interchange@esdi.edu.
es. El fet de no lliurar la documentació en la data requerida comportarà la pèrdua de la plaça que l’estudiant té assignada. Els documents que s’hauran d’enviar a RRII són:
• Carta de motivació: La carta de motivació ha de ser en
anglès/ castellà/català. En aquesta carta bàsicament es té que
explicar:
— Qui ets
— Què estàs estudiant a la universitat d’origen
— Què et motiva
— Què esperes obtenir de l’experiència d’intercanvi a
ESDi

No seran
processades
les candidatures que no
adjuntin TOTS
els documents
d’aquest llistat, juntament
amb el seu
formulari de
sol·licitud.

• Portfolio: El portfolio ha de ser bàsicament un recull dels
treballs que s’han fet fins ara, tant a la universitat d’origen com
els que s’hagi fet per compte de l’estudiant. El portfolio ha
d’estar ben presentat i seguir un ordre coherent, etc. El portfolio a més de mostrar els projectes, també ha de reflectir les
habilitats a l’hora de dibuixar, fotografiar, fer maquetes, documentar, etc., i mostrar les inquietuds de l’estudiant entorn al
disseny i els interessos personals

— El format i el suport no serà més gran d’un DIN A4.
Es Pot fer una versió digital que podrà ser pàgina web, un
wordpress o un arxiu en PDF. És imprescindible que tant
en la còpia digital es posi el nom i cognoms de l’alumne/a
així com la identificació de la universitat d’origen. És molt
important que es guardi una còpia del material que s’enviï.
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4. PROCÉS DE SELECCIÓ
— El procés de selecció es fa a través de vàries fases:
• Fase I: Nominació
1. La universitat d’origen enviarà la nominació de l’alumne
o alumnes per e-mail a interchange@esdi.edu.es on s’inclogui
la següent informació:
— Nom i cognom de l’estudiant
— Correu electrònic de l’estudiant
— Àrea d’estudi: Disseny gràfic, Disseny de producte, Disseny de espai-interior, Disseny audiovisual, Moda,
Gestió Multidisciplinar
— Període d’intercanvi: 1 semestre (1r quatrimestre
o 2n quatrimestre) o tot l’any acadèmic
2. Les nominacions es podran enviar en els terminis prevists
per cada semestre
— 1r Semestre o tot l’any acadèmic: 15 de maig
— 2n Quatrimestre: Programa Erasmus + 15 de novembre i Altres Programes d’intercanvi 15 d’octubre
• Fase II: Sol·licitud d’admissió
3. Un cop nominat per la universitat d’origen per participar en el programa Erasmus + o altres programes d’intercanvi
d’ESDi, RRII d’ESDi enviarà a l’alumne tota la informació per
fer la sol·licitud on hauràs d’enviar la següent informació:
— Formulari de Sol·licitud
— 2 Fotografies en color tamany passaport
— Carta de Motivació
— Fotocòpia del DNI (ciutadans de la Unió Europea)
o passaport
4. L’enviament de tota la documentació s’haurà de fer en
els terminis establerts:
— 1r semestre o tot l’any acadèmic: data límit 1 de
juny
— 2n semestre: Programa Erasmus data límit 1 de
desembre, Altres Programes d’Intercanvi 1 de novembre
• Fase III: Admissió
5. Un cop rebuda la documentació, RRII realitzarà la selecció dels candidats en funció de la qualitat de la documentació
aportada i les places disponibles
6. RRII enviarà els portfolis als caps d’unitat per analitzar el
nivell de l’estudiant i determinar la possibilitat d’estada a ESDi
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7. En un termini d’aproximadament d’un mes, RRII enviarà
als estudiants i a la universitat el resultat sobre el procés de
selecció de l’estudiant o estudiants
8. En el cas de ésser acceptat, l’estudiant rebrà la carta
oficial d’acceptació i material informatiu detallat dels plans
d’estudi, les assignatures ofertes durant el període d’intercanvi, juntament amb tota la informació necessària per organitzar
l’estància a Barcelona/Sabadell
9. L’alumne es podrà matricular en assignatures de 1r, 2n,
3r i 4t (excepte el treball final de grau) en funció dels crèdits
exigits per la universitat d’origen
10. Serà necessari la confirmació de l’acceptació de la plaça en un termini de 15 dies després de rebre la notificació de
l’assignació de plaça. En el cas de no rebre resposta, es perdrà
la plaça i serà atorgada a les places vacants dels estudiants
que estiguin en espera
11. Si després de rebre l’acceptació per part de l’estudiant
d’intercanvi, a l’estudiant li sorgís un imprevist que li impedís
realitzar l’intercanvi, serà necessari la comunicació a interchange@esdi.edu.es el més aviat possible
• Fase VI: Incorporació a ESDi
12. Una setmana abans d’iniciar les classes, RRII organitzarà
el Welcome Day pels estudiants d’intercanvi. La participació
serà obligatòria, ja que es donarà informació clau i documentació per efectiva la matriculació
13. Durant la primera setmana es realitzarà una sèrie d’activitats a fi de conèixer Barcelona/Sabadell. A més es tindrà
l’oportunitat de conèixer tots els alumnes d’intercanvi i estudiants d’ESDi

5. ELECCIÓ I RECONEIXEMENT

DE QUALIFICACIÓ D’ASSIGNATURES

L’alumne d’intercanvi haurà de matricular-se a ESDi. En el cas dels
estudiants en el Programa ERASMUS + serà necessari la matriculació
per 30 ECTS al semestre i 60 ECTS en tot l’any acadèmic. Els participants en altres programes d’intercanvi hauran de matricular-se com a
mínim entre 17 a 20 ECTS.

6. PRÒRROGA ESTADA INTERCANVI
L’alumne/a que té concedit un intercanvi per a un període determinat, si prorroga la seva estada d’intercanvi més enllà
d’aquest període, serà necessari que faci la petició a la seva universitat d’origen en el Departament de Relacions Internacionals.
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L’estudiant haurà d’aportar la informació necessària per
justificar l’extensió del seu període d’intercanvi. RRII analitzarà la petició i autoritzarà o desestimarà la pròrroga.

És necessari tenir en compte que l’extensió del període d’intercanvi no
comporta inicialment l’ampliació de l’ajut econòmic atorgat inicialment.

!

7. REINCORPORACIÓ

A LA UNIVERSITAT D’ORIGEN
Documentació a lliurar

En la reincorporació a la universitat d’origen, RRII lliurarà la següent documentació depenent del tipus de beca que tinguis assignada:
• Programa Erasmus +
— Certificate of Attendance (confirmation of departure)
— Certificat de notes (Transcript of records)
• Altres Programes d’Intercanvi
— ESDi Certificat de Notes (Transcript of records)
— Free Moving Agreement
— ESDi Certificat of Attendance

8. DADES DE CONTACTE
Una vegada estiguis d’intercanvi, podrem seguir comunicant-nos
a través de l’e-mail de RRII d’ESDi, el qual podràs fer servir per resoldre qualsevol dubte o problema que et pugui sorgir.
L’ e-mail és l’única via que tenim per a contactar amb l’alumnat,
especialment quan ja hagin marxat d’intercanvi. Per tant, demanem
que durant l’intercanvi es faci servir l’adreça del webmail assignat.

Relacions Internacionals
Horari d’atenció de dilluns a divendres:
de 9:00 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:00 hores.
E-mail de contacte: interchange@esdi.edu.es
Telèfon: +34 937274819
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9. PREGUNTES FREQÜENTS
Què és el programa Erasmus Plus (Erasmus+) i com m’afecta
durant l’intercanvi?
El Programa Erasmus Plus és una iniciativa de la Unió Europea a
fi de que els alumnes europeus puguin estudiar un semestre d’intercanvi en universitats dels països membres. El Programa té una beca
corresponent i, per aconseguir-la, requereix:
1) Marxar d’intercanvi en una universitat sòcia amb qui ESDi té
un acord d’Erasmus
2) Omplir els formularis corresponents que es facilitaran des de
l’Oficina de Relacions Internacionals del Centre als alumnes seleccionats al Programa.
Quantes vegades puc marxar d’intercanvi amb la beca Erasmus+?
La legislació del programa permet que cada estudiant marxi amb
la beca Erasmus+ vàries vegades fins un màxim de 12 mesos per
cicle d’estudis, inclosa la mobilitat dels estudiants recent graduats
que realitzin pràctiques en empreses.
Existeix algun tipus d’ajuda econòmica?
Programa Erasmus+
Els estudiants del Programa Erasmus+ estaran exemptes
d’abonar en la institució de destí qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques. No obstant, es podrà requerir
que abonin petites quantitats per despeses d’assegurances,
associacions d’estudiants i ús del material como fotocòpies,
productes de laboratori en les mateixes condicions que els
estudiants locals. Tampoc es podrà sol·licitar als estudiants
d’ESDi cap quantitat per l’organització o la gestió de la seva
mobilitat.
Aquest programa preveu una “ajuda econòmica” mensual
finançada per la Unió Europea. No es tracta d’una beca en
sentit estricte, sinó d’una contribució de la UE a les despeses
de viatge i manutenció dels participants. Els imports de les
ajudes els estableix les Agències Nacionals d’acord amb les
Autoritats Nacionals.
La tramitació d’aquesta ajuda la realitza directament la Universitat Ramón Llull.
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L’ajuda dependrà del país de destí, d’acord amb els següents tres
grups, classificats segons el seu nivell de vida. A Espanya les quantitats
seran:

Destinació

ESPANYA

Ajuts
Disponibles

Quantia

Observacions

Erasmus +

250€/ mes

El finançament serà
d’un mínim de 3 mesos
i màxim de 7 mesos

Quin cost té el Programa Free Moving?
El Programa Free Moving tindrà un cost depenen de si es troba en
mobilitat recíproca o free moving. El Programa Free Moving tindrà un
cost depenen de si es troba en mobilitat recíproca o free moving privat. En el cas de mobilitat recírpoca, els primers 7 crèdits seran gratuïts
a partir del 7è crèdit el cost serà de 138€ el crèdit. El mínim de crèdits
per semestre serà de 17 a 20 ECTS.
En la mobilitat free moving privat s’haurà d’abonar el cost de la
matrícula que són 250€ i els crèdits cursats a ESDi. El cost del crèdit
serà de 138€ per crèdit.
Què hauré de fer a l’arribar a ESDi?
L’alumne haurà de posar-se en contacte amb el coordinador internacional per informar-se bé de les normatives acadèmiques internes
d’ESDi.
Què passa amb l’allotjament?
En el programa de Erasmus+ o intercanvi, l’allotjament corre a càrrec de l’estudiant. ESDi no disposa de Servei d’Allotjament per alumnes. RRII assessorà en l’elecció de zones i tipus de contracte en el cas
que l’estudiant ho demani.
Què es considera “Assinatura no superada”?
Es considera “assignatura no superada” aquella que consta en l’expedient acadèmic amb Suspès o No Presentat.
RRII d’ESDi m’ajudarà a aconseguir el visat pel meu destí?
RRII facilitarà la informació, però no s’encarregarà de la gestió dels
visats.
Si no he acceptat la Sol·licitud del Programa d’Intercanvi en la data
límit, podré encara realitzar l’intercanvi?
No. L’ alumne/a que no entregui la documentació requerida en la
data límit indicada perdrà la plaça a ESDi.
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Si no he entregat el Portfolio i/o la Carta de Motivació podré realitzar l’intercanvi?
No. L’ alumne/a que no entregui la documentació requerida en la
data límit indicada perdrà la plaça a ESDi.
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