NORMATIVA PELS PROJECTES FINALS
DE GRAU EN DISSENY (PFG)
Curs 2017-2018

(Aquesta normativa anul·la les publicades anteriorment i entra en vigor a
partir d’octubre de 2017)
Marc general
El PFG constitueix l’últim registre pedagògic que permet avaluar les competències adquirides
per l’alumne/a durant la seva formació a la Institució. El seu caràcter de nexe entre
aprenentatge i pràctica professional defineix la seva singularitat respecte als anteriors
projectes realitzats durant la carrera.
Projectar és desenvolupar de manera ordenada un conjunt d’operacions de caire divers.
Aquest encadenament de fases que formen tot el procés és el que caracteritza la nostra
disciplina: el projecte és tant el resultat final com el mètode seguit per a la consecució, ja que
el projecte ha d’afirmar la seva solidesa argumental amb la utilització de metodologies
precises.
Tot procés creatiu implica l’ús d’eines de doble caràcter: conceptuals (que es verifiquen a
través de les operacions d’anàlisi i de síntesi) i tècniques (que ens permeten traduir les
conclusions narratives en alternatives concretes). La importància de cadascuna dependrà de
la personalitat i complexitat de cada projecte, però ambdues hauran d’estar presents en el
projecte presentat. Igualment, encara que en diferent grau, tots els components i fases del
procés projectual han d’estar presents en el PFG.
Els PFG són entesos com el lloc d’integració de les competències adquirides per l’alumne
durant els seus estudis de GRAU, és a dir, estudis de 1r cicle per al futur dissenyador. En
aquest primer estadi, els coneixements i competències assolides han de culminar en un PFG
que integri els tres eixos fonamentals de la disciplina: investigació i argumentació teòrica –
solucions formals - solucions processuals.
Per tant, s’hauran de reflectir en els PFG els continguts i els enfocaments propis de les
següents àrees de coneixement de la Facultat: anàlisi, projectes, llenguatges i tecnologia, en
la mesura que correspongui als objectius específics de cada projecte. L’ESDi es reserva el
dret, en aquells casos excepcionals per la seva singularitat, innovació o trajecte curricular
previ a aquests estudis, d’acceptar un projecte de tipus purament conceptual, tot prenent en
consideració les opinions tant del tutor com de l’alumne.
Els PFG entesos com a culminació dels estudis de 1r cicle, cal que siguin avaluats de forma
individual. Per aquest motiu, quan es proposen PFG realitzats en grup, serà necessari
complir amb els següents requeriments: 1. El PFG haurà de ser ideat de manera que cada
membre del grup abordi des de perspectives diferents un problema comú. 2. Per tant, tot i
que el projecte mantingui punts de confluència i unitat, cal que cada membre del grup es faci
responsable del cicle complert de coneixement (anàlisi – formulació – realització). 3. La
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finalitat d’aquest procediment és abordar projectes d’alta complexitat que admeten
perspectives i solucions diferenciades encara que encaminades a un fi comú.
En aquest sentit, la normativa acadèmica contempla la possibilitat que els PFG es duguin a
terme des de diferents itineraris curriculars, sempre que quedin integrats en un sol projecte
en comú.
El PFG, entès com la culminació individual dels estudis de Grau, requereix que cada
alumne/a tingui un tutor/a, les funcions del qual queden explicades en aquesta normativa. En
el cas que es presenti un PFG com a proposta comuna o complementària que contempli les
particularitats esmentades, els tutors s’hauran de posar d’acord en el seguiment de tot el
procés per tal de vetllar i consolidar la coherència global de la proposta.
La defensa d’un PFG és de caràcter públic i està oberta a qualsevol persona interessada.

Desenvolupament del projecte
Etapa inicial: proposta del PFG
El desenvolupament de la proposta serà responsabilitat de l’alumne/a. L’existència de
diferents àmbits en els quals el dissenyador/a pot desenvolupar la seva activitat professional
comporta la necessitat de plantejar el PFG de manera personalitzada. En conseqüència,
queda a elecció de l’estudiant el treball sobre el qual desitja investigar i projectar, de manera
que pot proposar lliurement el tema.
Els projectes hauran d’aportar propostes innovadores i creatives, plantejaments que
l’alumne/a haurà de definir i defensar davant dels Tribunals de Seguiment i de Qualificació
que se li assignin.
Sempre que la proposta de l’alumne/a ho permeti, se li recomana que vinculi el seu projecte
a objectius d’interès actual o amb projecció de futur en els diferents àmbits de la societat
(noves demandes de mercat, tendències socials i problemàtiques socioeconòmiques i
generacionals, requeriments industrials, inquietuds sociopolítiques, moviments culturals,
línies d’investigació predominant...) i es valorarà positivament que cerqui el suport
d’empreses o institucions vinculades al tema del projecte. No es descartaran altres propostes
orientades cap a qüestions més especialitzades o de menor projecció, o cap a aspectes
històrics, sempre que siguin considerats d’interès.

Professor tutor del PFG
Cada PFG tindrà un professor/a tutor/a assignat, escollit per l’alumne/a, d’entre una tria
donada per coordinació acadèmica. L’estudiant proposarà el tutor/a desitjat entre la llista de
professors publicada per l’ESDi. Un mateix tutor/a podrà dirigir, com a màxim, entre quatre i
sis projectes simultàniament, depenent del nombre d’alumnes per itinerari. El tutor/a
manifestarà la seva acceptació signant el Formulari d’Avantprojecte que l’alumne/a ha
d’elaborar i presentar a Coordinació Docent. La coordinació acadèmica proposarà un canvi
de tutor/a en funció del numero d'alumnes per tutor/a i del tema del projecte.
El professor/a tutor/a del PFG té la funció de:
a) Assistir a l’alumne/a en la definició del tema del seu projecte d’investigació.
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b) Comunicar a l’alumne/a qualsevol norma o aspecte ètic que pugui tenir relació amb
la seva investigació.
c) Pactar un pla de supervisió del treball d’investigació i planificar reunions regulars.
d) Dirigir a l’alumne/a en les diferents fases del desenvolupament del PFG i determinar
l’abast de les respostes que ha de satisfer.
e) Assessorar a l’alumne/a, suggerir plantejaments i recomanar bibliografia i
documentació necessària per a la correcta realització del projecte.
f) Llegir, corregir i comentar el projecte amb anterioritat a la data pactada per a la
presentació, sempre que l’alumne/a li hagi proporcionat l’exemplar amb una antelació
raonable.
g) Llegir la normativa del PFG
Un tutor/a pot renunciar a la tutorització d’un PFG sempre que recorri a raons justificades i
per escrit. En aquest cas la Coordinació Acadèmica haurà de proporcionar a l’alumne/a un
nou tutor/a.
El tutor/a té la responsabilitat d’acceptar o denegar la presentació del PFG a la defensa final
davant del Tribunal de Qualificació (TQ). El tutor/a lliurarà l’informe del seguiment de
l’alumne/a en l’elaboració del seu PFG, a la a Coordinació Acadèmica, a l’adreça
mrabassa@esdi.edu.es

Responsabilitats de l’alumne/a:
a) L’únic responsable del contingut del projecte és l’alumne/a.
b) Llegir la normativa del PFG i totes les documentacions acadèmiques vinculades el
projecte.
c) Complir amb les normes de caràcter ètic establertes per la institució.
d) Complir amb les activitats acordades amb el seu tutor/a.
e) Presentar al tutor/a el treball realitzat amb el format i terminis acordats prèviament
dins del calendari acadèmic.
f) Lliurar l’esborrany del projecte de recerca al tutor/a amb antelació raonable a la data
pactada per a la presentació, per a la seva ultima revisió, tenint em compte sempre el
calendari acadèmic.
g) En cas que l’alumne/a decideixi canviar de tutor/a a la meitat del procés de PFG,
haurà de fer-ho per escrit explicant els motius en un document que es lliurarà a
Coordinació Docent i s’inscriurà al registre de Secretaria Acadèmica. Si les raons son
justificades, la Coordinació Acadèmica haurà de proporcionar a l’alumne/a un nou
tutor/a.

Tribunal de Qualificació
Constitució del Tribunal
Té la missió de realitzar un seguiment esglaonat del PFG, des de la presentació de la
proposta inicial per part de l’alumne/a fins la seva defensa.
El Tribunal assignat a l’alumne/a serà el mateix al llarg de tot el PFG. En cas que algun
membre hagi de canviar per causes de força major, l’ESDi ho notificarà amb anterioritat als
alumnes.
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El Tribunal estarà integrat per un mínim de tres membres: el President i els Vocals. Serà
nomenat per Coordinació Docent amb el vist-i-plau de la Direcció de l’ESDi.
El President serà un professor del claustre de l’ESDi, preferentment amb la titulació de
doctor. Un dels Vocals haurà de ser, obligatòriament, un expert extern de reconegut prestigi
en l’especialitat.
El tutor/a del PFG no podrà formar part del Tribunal.
Funcions del Tribunal
•

Participar en totes les sessions del PFG: presentació de la proposta, tribunal de
seguiment i els tribunals de qualificació.

•

Realitzar la lectura dels PFG que li siguin assignats per Coordinació Docent i preparar
convenientment les sessions de defensa dels PFG, a fi i efecte de formular les preguntes
que consideri pertinents per a poder valorar els projectes adequadament.

•

Omplir la fitxa d’avaluació de PFG amb els seus comentaris i portar-la el dia del tribunal
per la deliberació. Els membres del tribunal lliuraran les seves fitxes al president, per tal
de tenir-les com a suport per fer l’informe.

•

Assistir a les sessions de presentació dels projectes i a les sessions de deliberació, que
es faran a porta tancada.

•

Invitar, si ho estima oportú, un professor especialitzat en alguns dels aspectes del
projecte. Si es dóna aquest cas, el professor convidat estarà present a la sessió de
deliberació del PFG corresponent, amb veu i vot igual que els altres membres.

•

Consensuar la qualificació dels PFGs i signar les actes d’avaluació.

Competències del President del Tribunal
•

Moderar el desenvolupament de les reunions del tribunal, de manera que s’ajustin a la
normativa corresponent als PFG.

•

Buscar el consens dels components del tribunal davant de possibles situacions de
desacord.

•

Fer ús del vot de qualitat en cas d’empat.

•

Redactar l’informe d’avaluació del tribunal, tenint em compte els comentaris de tots els
membres i les seves fitxes d’avaluació.

Etapes del PFG
Etapa 1: acceptació de la proposta (avantprojecte)
L’alumne/a presentarà a Coordinació Docent la seva proposta de PFG mitjançant el formulari
establert de Fitxa de l’avantprojecte amb l’acceptació signada del seu tutor/a, que es pot
descarregar del web de l’escola. No s’acceptarà les fitxes sense la signatura del tutor/a. Si la
proposta amb les dades pertinents no es presenta dins de la data establerta, l’alumne/a perd
el dret a defensar la seva proposta davant del tribunal.
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El alumne/a presentarà i defendrà davant del Tribunal la seva proposta o propostes de temes
del PFG amb la possibilitat de canvi oberta.
El Tribunal qualificarà d’Apta o No Apta les propostes presentades. En cas que el Tribunal no
accepti una proposta, n’informarà l’alumne/a per escrit dels motius i aquest haurà de
presentar una nova proposta a Coordinació Docent.
Canvi de proposta a iniciativa de l’alumne/a:
Un cop declarada Apta pel Tribunal, l’alumne/a podrà decidir canviar la seva proposta inicial,
presentant una nova Fitxa d’avantprojecte, degudament acceptada i signada pel seu tutor/a,
a consideració del Tribunal, el qual, en el període màxim de set dies hàbils, decidirà i
comunicarà a l’alumne/a i al tutor/a si accepta o no el canvi proposat.
Etapa 2: seguiment del PFG
El Tribunal convocarà els alumnes de PFG a sessions de seguiment del progrés del seu
treball.
El Tribunal pot recomanar a un alumne/a que modifiqui algun aspecte del seu projecte, i/o
que canviï totalment el tema del seu projecte.
Etapa 3: defensa del PFG
L’alumne disposa de 2 convocatòries per any acadèmic per a defensar el seu PFG davant
del Tribunal.

Documents a presentar en cada etapa
L’alumne/a haurà de presentar obligatòriament la documentació que a continuació s’indica
per a cada etapa del PFG.
Etapa 1: lliurament de la proposta
L’alumne/a ha de presentar a Coordinació Docent, a l’adreça mrabassa@esdi.edu.es la
Fitxa d’avantprojecte del PFG, signada pel tutor/a, que es pot descarregar del web de
l’escola (www.esdi.es). Les fitxes d’avantprojecte que no estiguin signades, no tindran
validesa.

Etapa 2:seguiment per part del Tribunal
L’alumne/a haurà de lliurar obligatòriament la documentació que es detalla a continuació (en
format PDF), al coordinador/a de PFG de la Unitat d’aplicació de Coneixement corresponent,
en els dies i horari que s’indica, a les següents adreces:
-

pfgproducte@esdi.edu.es
pfginteriors@esdi.edu.es
pfgaudiovisual@esdi.edu.es
pfggrafic@esdi.edu.es
pfgmoda@esdi.edu.es
pfgintegraciomultidisciplinaria@esdi.edu.es
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La documentació que l’alumne/a haurà de lliurar es la següent :
Projecte realitzat fins a la data
La documentació ha de recollir explícitament tot el treball conceptual previ a la
projectació i totes les informacions de caràcter metodològic, tècnic o d’altres tipus
que es considerin necessàries per extreure les conclusions que seran la base on
recolzar la proposta formal del projecte. Aquesta documentació no s’avaluarà, sinó
que la funció que té és de mostrar al Tribunal l’estat del PFG.

Etapa 3: lliurament de documents per al Tribunal
L’alumne haurà de lliurar obligatòriament al coordinador/a de PFG de la Unitat d’aplicació de
Coneixement corresponent, en els dies i horari que se li indiquin, la següent documentació:
Documentació Format Físic :
Memòria explicativa del PFG
Memòria que ha de recollir explícitament tots els aspectes conceptuals i totes les
informacions de caràcter metodològic, tècnic o d’altres tipus que es considerin
necessàries per extreure les conclusions que són la base on s’ha recolzat la
proposta formal del projecte (document enquadernat en DIN A4). La redacció de la
descripció ha de ser concisa, sintètica, ordenada des d’una perspectiva lògica i
amb un llenguatge intel·ligible i molt precís.
Material gràfic
Material que constitueixi el projecte o que n’expressi clarament les característiques,
en el suport més adequat (plafons, audiovisual, pàgina web, CD-rom/DVD, sketchbook, etc.) i seguint les indicacions del tutor/a. Totes les especialitats tenen un Annex
que l’alumne/a haurà de consultar on s’especifica amb detalles les indicacions dels
materials.
Maquetes o prototips
Amb caràcter obligatori per a Producte i Interiors i opcional per a la resta d’itineraris,
l’alumne/a també haurà de presentar maquetes d’estudi, prototips o altres elements
que, al seu criteri, puguin aportar informació significativa sobre el projecte.
Plafó resum del projecte
Plafó de cartró ploma de 5mm DINA 1 (59,4 x 84cm), tractat en sentit vertical que
resumeixi de forma gràfica el projecte. Hi hauran de constar totes les dades
identificatives amb el següent ordre: títol del projecte, nom i cognoms de l’alumne,
itinerari, any acadèmic, convocatòria i nom de la institució.
Resum de la memòria del projecte
El resum ocuparà una única pàgina DINA 4 (extensió màxima 720 caràcters amb
espais). El resum ha de tenir la següent informació: títol del projecte, nom i cognoms
de l’alumne, especialitat, any acadèmic, convocatòria i nom de la institució.
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Documentació Format Digital
L’alumne/a també haurà de lliurar obligatòriament tota la documentació en format digital, al
coordinador/a de PFG de la Unitat d’aplicació de Coneixement corresponent, a les següents
adreces:
-

pfgproducte@esdi.edu.es
pfginteriors@esdi.edu.es
pfgaudiovisual@esdi.edu.es
pfggrafic@esdi.edu.es
pfgmoda@esdi.edu.es
pfgintegraciomultidisciplinaria@esdi.edu.es

La documentació s’enviarà de la següent manera:
-

Carpeta on hi constarà: els documents més rellevants que sintetitzin el seu contingut
del PFG (incloent-hi el pòster presentat al plafó de cartró ploma de 5mm DINA 1, és
a dir, de 59,4 x 84cm), la memòria sencera en format PDF, el text de resum de la
memòria del projecte , les imatges en format jpg.

-

Carpeta amb 4 imatges (com a mínim) representatives del projecte en format tiff a
300 ppi, que podrà fer-se servir com a divulgació del mateix.

-

Carpeta amb Material audiovisual, en cas que el PFG en tingui: vídeo, interactiu,
àudio…

-

Carpeta on hi constarà un registre fotogràfic: els projectes que proposen un producte o
prototip físic , que després els alumnes recolliran (per exemple: col·lecció de moda,
maquetes, productes, llibres, etc..), hauran de tenir un registre fotogràfic del mateix
per a l'arxiu d'ESDi.

Tota aquesta documentació s’enviarà en 1 únic arxiu comprimit en format zip, en el que hi
constarà: cognom i nom. Si els arxiu pesen molt, podran utilitzar eines informàtiques con per
exemple, el wetransfer.

Nota important:
L’alumne/a ha de lliurar tota la documentació, sense excepció, i no s’acceptarà sota cap
circumstància documentació fora de termini ni d’horari. És responsabilitat de l'alumne/a que
tota la documentació en format digital estigui correcta. No s'acceptaran els documents que no
estiguin llegibles. Aquestes fets implicaran l’exclusió de la defensa del PFG i la conseqüent
qualificació de No Presentat.
En la defensa del PFG, l’alumne/a no podrà utilitzar cap document addicional als que hagi
presentat el dia del lliurament. L’únic material que pot aportar l’alumne/a el dia de la defensa
del PFG és aquell relacionat amb la presentació del projecte. Aquest material no constituirà
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en cap cas una aportació del contingut ja lliurat i haurà de ser autoritzat pel president del
tribunal just abans de començar la defensa.

Etapa 4: sessions de presentació del PFG i deliberació
Les sessions de presentació i deliberació es desenvoluparan d'acord amb les pautes
següents:
•

Constitució dels Tribunals: un quart d'hora abans de la primera presentació.

•

Presentació del projecte davant del Tribunal: cada alumne/a disposarà d’un màxim de
mitja hora, que es distribuirà de manera que la seva exposició oral no excedeixi de
quinze minuts i que la resta del temps es destini a respondre les preguntes que puguin
plantejar els membres del Tribunal.

•

Defensa del projecte: en qualsevol cas, l’alumne/a només disposarà d’un quart d’hora per
defensar el seu projecte.

•

Les preguntes dels membres del Tribunal: s’hauran d’adreçar a l’alumne/a i hauran de
tenir la màxima precisió possible, per ajustar-se al temps i a la metodologia pròpia d’un
acte acadèmic d’aquestes característiques.

Les circumstàncies que poden afectar la presentació de l’alumne/a es consideraran en els
següents termes:
•

Els horaris detallats per a les presentacions de cada alumne/a es publicaran al repositori.
Tot i això, haurà d’arribar mitja hora abans per si, en funció de les intervencions
precedents, se li avança el torn.

•

Si l’alumne/a arriba amb un retard màxim de 15 minuts a la presentació del seu PFG, se
li permetrà fer la presentació en els minuts que li restin.

•

Si un alumne/a arriba amb un retard superior als 15 minuts, no s’autoritzarà la
presentació i es considerarà com si l’alumne/a s’hagués absentat d’aquest acte
acadèmic.

•

Si els motius del retard o de l’absència són per un impediment o per una causa greu
(justificada amb la documentació pertinent), aquesta circumstància no incidirà en la
qualificació del PFG. En cas contrari, el Tribunal decidirà de quina manera repercuteix
aquesta eventualitat en la qualificació del PFG.

Qualificació del PFG
La nota atorgada pel Tribunal serà inapel·lable. El PFG serà valorat pel Tribunal d’acord amb
el següent barem:
70%

documentació presentada

10%

presentació del resultat del PFG (en el cas de Moda, desfilada)

20%

defensa del projecte davant del tribunal (en el cas de Moda, es prestarà
especial atenció als aspectes relacionats amb la presentació de la col·lecció
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desenvolupada)

Per avaluar els PFG es tindrà en compte:
•

La coherència del plantejament del projecte amb els resultats obtinguts, expressada en el
propi projecte.

•

El treball intel·lectual desenvolupat, que es valorarà analitzant la qualitat del projecte que
es presenta.

•

El treball d’expressió, que es valorarà per la qualitat de la presentació del projecte, tant
des del punt de vista formal com de la defensa oral del projecte.

•

En tots els casos, el criteri d’avaluació haurà de tenir en compte l’enfocament del projecte
i en la valoració final haurà de prevaler la nota més directament relacionada amb
l’orientació escollida per l’alumne/a.

Convocatòries del PFG
Com en qualsevol altra assignatura, hi haurà dues convocatòries dins de l’any acadèmic: una
d’ordinària i una altra d’extraordinària. L’alumne/a pot optar a presentar el PFG en qualsevol
de les dues convocatòries.
En el cas d’optar per la primera convocatòria i no aprovar, l’alumne/a podrà tornar a
presentar el projecte a la segona convocatòria. Si l’alumne/a no utilitza o suspèn la
convocatòria ordinària, el tutor/a no té l’obligació d’oferir-li tutories durant el període estival
(no lectiu).
Per presentar el PFG els alumnes hauran de tenir aprovades totes les assignatures del grau.
El PFG podrà defensar-se en un total de 4 convocatòries. En cas de suspendre el PFG en
les dues convocatòries del primer any, l’alumne/a es podrà presentar a les dues següents
convocatòries amb el mateix PFG si el Tribunal li ho autoritza. En cas que el Tribunal
recomani a l’alumne/a canviar de projecte per a la 3a convocatòria, l’alumne/a haurà de
desenvolupar un nou PFG des de l’inici.

Comentari de nota
En posterioritat a la publicació de les qualificacions, l’alumne/a té dret a acudir al comentari
de nota. Els dies i hores previstos es publicaran al repositori.

Revisió de nota
Un cop utilitzada la convocatòria extraordinària i després d’haver assistir al comentari de
nota, en cas de discrepància l’alumne/a té dret a sol·licitar a la direcció de Coordinació
Docent revisió de la nota. No es pot demanar revisió de nota si l’alumne no ha exhaurit les
dues convocatòries de l’any acadèmic en curs. Les sol·licituds s’acceptaran en un termini
màxim de set dies, a partir del comentari de nota.
Si després d’haver parlat amb el president del tribunal l’alumne/a no està d’acord amb la
seva nota, presentarà a Secretaria Acadèmica una instància que titularà “Sol·licitud de revisió
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del PFG”, on exposarà tots els motius pels quals demana la reclamació de nota. La sol·licitud
només s’acceptarà si conté tots els arguments que la justifiquen.

La Comissió de Coordinació Docent valorarà si la reclamació està fonamentada o no. En cas
negatiu, la Comissió de Coordinació Docent comunicarà a l’alumne/a que s’ha desestimat la
seva reclamació. En cas afirmatiu es procedeix a convocar un Tribunal especial format per:
Tres professors en competències en la matèria a revisar que, en cap cas, podran ser els
mateixos que han qualificat l’alumne en primera instància.
La celebració d’aquest tribunal es portarà a terme dins dels 15 dies hàbils després de la
aprovació de la constitució del Tribunal Especial per part de la Comissió de Coordinació
Docent. El Tribunal tornarà a qualificar novament el treball de manera objectiva, tenint en
compte la documentació aportada per la Comissió de Coordinació Docent: l’expedient de
l’alumne/a i l’informe del tutor/a.
El Tribunal especial, si ho creu convenient, citarà l’alumne/a afectat i el seu tutor/a per a
possibles consultes.

Devolució del PFG
Tota la documentació digital del PFG romandrà de forma permanent a l’arxiu de la Biblioteca
per a consulta d’alumnes i per a promoció d’ESDi.
Els projectes que el centre consideri d’especial interès quedaran en dipòsit a l’Escola durant
un any acadèmic com a documentació bàsica de consulta docent i a fi de poder mostrar als
visitants (industrials i professionals, futurs alumnes, professors d’altres centres) els treballs
de més nivell realitzats al centre. A la vegada, podran ser divulgats en exposicions o
simposis en els que la institució participi.
Durant aquest període, i prèvia sol·licitud, l’alumne/a podrà disposar del seu treball el nombre
de dies que cregui imprescindible a efectes professionals.
La resta de projectes es podran recollir prèvia comunicació a la Unitat d’aplicació de
Coneixement que en tingui la custòdia. Al final de l’any acadèmic en curs, el mes d’octubre,
tots els alumnes podran recollir els seus PFGs. L’ESDi no es responsabilitzarà dels PFGs
que no siguin recollits a partir d'aquest període.
El plafó quedarà a disposició d’ESDi durant el següent curs acadèmic per ser exposat. Un
cop acabada l’exposició s’avisarà a l’alumne/a i se li comunicarà el termini de recollida. En
cas de no recollir-lo dins del termini, el centre no se’n farà responsable.

Confidencialitat del PFG
És voluntat de l’ESDi que els seus graduats tinguin contacte amb el món laboral ben aviat.
És per aquest motiu que aquells alumnes que ho vulguin, poden donar forma de PFG a algun
projecte professional que hagin realitzat.
En aquests casos podran demanar un acord de confidencialitat, que signaran tots els
membres del tribunal i qualsevol persona de l’àmbit acadèmic que hagi de consultar el PFG.
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En aquests casos, l’ESDi es compromet a no fer difusió dels continguts del projecte, però sí
del títol i del resum que el mateix alumne/a n’hagi preparat per a la nota de premsa.

Fases del projecte i calendari
Del 24 al 27 d’octubre de 2017
Presentació de la Normativa dels PFG als alumnes:
A partir d’aquestes dates i fins al lliurament de propostes, els alumnes hauran de
sol·licitar la conformitat del Professor o Professors Tutors que hagin escollit, així com la
seva aprovació del tema seleccionat.
El 21 de novembre de 2017 (de de 10,00h a 19,00h)
Lliurament per part de l’alumne de la Fitxa de l’avantprojecte mitjançant l’imprès que es
pot descarregar del web de l’escola. L’enviament s’haurà de fer per correu electrònic a
Coordinació Acadèmica, a l’adreça mrabassa@esdi.edu.es Necessàriament haurà
d’estar signada pel tutor perquè tingui validesa.
De l’11 al 15 de desembre de 2017
Presentació i defensa de la proposta o propostes de temes escollits per l’alumne/a
davant del Tribunal amb la possibilitat de canvi oberta.
El Tribunal indicarà si l’avantprojecte ha estat acceptat o no.
1 de febrer de 2018
Data límit per acceptar canvis en l’avantprojecte.
El 23 de març de 2018 (de 10,00h a 19,00h)
Lliurament del projecte realitzat fins a la data en format digital al coordinador/a de PFG
de la Unitat d’aplicació de Coneixement corresponent, a les adreces abans
especificades. El projecte ha de recollir explícitament tots els aspectes conceptuals i
totes les informacions de caràcter metodològic, tècnic o d’altres tipus que es considerin
necessàries per extreure les conclusions que seran la base on recolzar la proposta
formal del projecte.
Del 9 al 13 d’abril de 2018
Exposició i defensa per part de l’alumne/a de l’estat del seu PFG davant el Tribunal.
Haurà de presentar tota la documentació realitzada fins a la data.
Aquesta sessió es considera de gran importància per a l’alumne/a, ja que és on es faran
les últimes observacions a tenir en compte abans del lliurament final. El tribunal valorarà
la continuïtat del PFG.
4 de juny de 2018
Revisió obligatòria del PFG davant del tutor/a.
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8 de juny de 2018
Lliurament per part del Tutor/a a Coordinació Docent d’un informe en què expliciti la seva
conformitat a la presentació i defensa del PFG davant el Tribunal assignat.

1a Convocatòria:
Lliurar
documentació
Moda

25 de juny de
2018 16,30h a
19,00h a la UAC
de Moda

Defensa del PFG
28 i29 de juny de
2018 davant del
Tribunal de
Qualificació
corresponent

Sessió
d’estilisme

Desfilada

Del 2 al 6 de
juliol de 2018 (a
determinar)

Del 2 al 6 de
juliol de 2018 (a
determinar)

Gràfic
Audiovisual
Producte

25 de juny de
2018, de 16,30h a
19,00h a la UAC
corresponent.

Interiors

Del 2 al 6 de
juliol de 2018
davant del
Tribunal de
Qualificació
corresponent.

Integració
Multidisciplinària

2ª. Convocatòria:
3 de setembre de 2018
Lliurament per part del Tutor/a a Coordinació Docent d’un informe en què expliciti la seva
conformitat a la presentació del PFG davant el Tribunal de Qualificació.
Lliurar documentació

Defensa del PFG

Moda
Gràfic
Audiovisual

5 de setembre de 2018 de
16,30h a 19,00h, a la UAC
corresponent

Del 17 al 21 de setembre de
2018, davant del Tribunal de
Qualificació corresponent

Producte
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Interiors
Integració
Multidisciplinària
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