Beques i ajuts per als estudiants de
programes formatius de l’Escola
Superior de Disseny ESDi
(Convocatòria 2019-2020)
Les activitats de l’Escola Superior de Disseny ESDi, en endavant ESDi, comptem amb el suport de la Fundació del Disseny Tèxtil, en endavant
FUNDIT, la qual articula la col·laboració entre l’escola i empreses, organitzacions o institucions que assumeixen el seu compromís amb el
disseny i la innovació. Un compromís que es concreta en col·laboracions amb les activitats acadèmiques, en projectes conjunts de R+D+i, en
el programa de pràctiques a empreses, en aportacions al fons de beques, en activitats de divulgació de la cultura de disseny, entre altres.
En el marc d’aquestes relacions, s’atorguen diversos tipus de beques, ajuts i descomptes per facilitar l’accés als estudis d’acord amb la
normativa detallada en aquest document.
L’adjudicació està condicionada al compliment dels requisits i s’atorguen fins al límit de disponibilitat del fons de beques.
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1. BEQUES TALENT: vocació contrastada pel Disseny.
Condicions i procediment de sol·licitud

Beques adreçades als alumnes de nou accés matriculats al Grau en Disseny, Grau en Disseny (anglès) i Doble titulació (Grau en Disseny +
Smart Design) amb un excel·lent expedient acadèmic per a promoure i reconèixer la vocació pel Disseny.
Aquestes beques s’atorgaran tenint en compte:
� Nota mitjana de 1er de Batxillerat o darrers estudis cursats.
� Carta de motivació
� Book o Portfoli (serà avaluat per l’equip docent de l’ESDi)
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà al departament d’admissions. D’acord als terminis de presentació el candidat
podrà optar a diferents descomptes:
� fins 16 de març: 10% dte import total estudis grau (s’atorgaran fins a 5 beques). S’aplica en els imports mensuals.
� A partir del 17 de març fins el 30 d’abril: 7% dte import total estudis grau (s’atorgaran fins a 5 beques). S’aplica en els imports mensuals.
El termini de resolució per part de l’ESDi serà entre 5 i 7 dies des de la data de presentació de la sol·licitud de la beca.

2. BEQUES SMART PROJECT

Condicions i procediment de sol·licitud
Beques adreçades als alumnes de nou accés matriculats al Bachelor in Smart Design amb un excel·lent expedient acadèmic per a
promoure i reconèixer la vocació pels projectes de disseny smart.
Aquestes beques s’atorgaran tenint en compte:
� Nota mitjana de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior o darrers estudis cursats.
� Carta de motivació
� Presentació d’un projecte vinculat a la innovació i l’Smart Design (1-3 pàg.).
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà al departament d’admissions fins al 15 de juliol de 2019.
El descompte que s’aplicarà serà d’un 25% sobre l’import total del curs.
La FUNDIT atorgarà fins a un màxim de 10 beques d’aquesta modalitat.
El termini de resolució per part de l’ESDi serà entre 5 i 7 dies des de la data de presentació de la sol·licitud de la beca.

3. BEQUES HUMANITATS DIGITALS
Beques adreçades als alumnes de nou accés matriculats al Bachelor en Humanitats Digitals amb un excel·lent expedient acadèmic per a
promoure i reconèixer la vocació per les humanitats.
Aquestes beques s’atorgaran tenint en compte:
� Nota mitjana de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior o darrers estudis cursats.
� Nota de les PAU
� Carta de motivació
� Presentació d’un assaig sobre la necessitat d’incorporar pensament humanista a la indústria del s.XXI (1-3 pàgs.).
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà al departament d’admissions fins al 15 de juliol de 2019.
El descompte que s’aplicarà serà d’un 25% sobre l’import total del curs.
La FUNDIT atorgarà fins a un màxim de 10 beques d’aquesta modalitat.
El termini de resolució per part de l’ESDi serà entre 5 i 7 dies des de la data de presentació de la sol·licitud de la beca.

2

Beques i ajuts per als estudiants de
programes formatius de l’Escola
Superior de Disseny ESDi
(Convocatòria 2019-2020)

4. BEQUES DE COL·LABORACIÓ
4.1. Beca per alumnes de nou accés
Beques adreçades a alumnes de nou accés amb problemes econòmics i un bon expedient acadèmic (en els darrers estudis cursats)
a l’inici del curs acadèmic al qual s’ha matriculat. Aquestes beques impliquen col•laboració amb activitats diverses dels tallers, àrees o
departaments de l’escola.
La beca a sol·licitar serà del 15% de descompte sobre l’import total del curs.
Els alumnes de 1r curs que rebin la beca de col·laboració dedicaran 150h en activitats del centre, actes, suports a departaments o
esdeveniments del centre, entre altres. Les hores seran distribuïdes des d’octubre a juliol de cada curs acadèmic amb una dedicació
mínima de 3 hores/setmana.
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà al departament d’admissions de l’ESDi com a màxim el 19 de juliol de 2019. La
documentació a presentar és:
� Carta de sol·licitud
� Cartes de recomanació dels seus centres d’ensenyament o de les empreses en les que estan treballant.
� Expedient acadèmic (nota de les PAU i/nota mitja del batxillerat o dels darrers estudis cursats)
� Documents que acreditin el nivell d’ingressos familiars o situacions d’atur

4.2. Beca per alumnes de 2on curs, 3er i 4rt curs
Beques adreçades a les famílies dels alumnes de 2on, 3er i 4rt curs del Grau en Disseny amb problemes econòmics i un bon expedient
acadèmic a l’inici del curs acadèmic al qual s’ha matriculat. Aquestes beques impliquen col•laboració amb activitats diverses dels tallers,
àrees o departaments de l’escola.
La beca a sol·licitar serà del 15% de descompte sobre l’import total del curs.
Els alumnes de 2n curs que rebin la beca de col·laboració dedicaran 150h en activitats del centre, actes, suports a departaments o
esdeveniments del centre, entre altres. Les hores seran distribuïdes des d’octubre a juliol de cada curs acadèmic amb una dedicació
mínima de 3 hores/setmana.
Els alumnes de 3er i 4rt curs que rebin la beca de col·laboració dedicaran hores en els Àmbits d’Experimentació de l’escola d’acord a
l’itinerari que estiguin cursant.
La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà a Secretaria Acadèmica de l’ESDi com a màxim el 20 de juliol. La documentació a
presentar és:
� Carta de sol·licitud
� Cartes de recomanació de les empreses en les que estan treballant, si s’escau.
� Expedient acadèmic de l’ESDi
� Documents que acreditin el nivell d’ingressos familiars o situacions d’atur.
(*) La FUNDIT atorgarà fins a 4 beques per alumnes nou accés i fins a 4 beques per alumnes de 2on, 3er i 4rt curs per curs acadèmic
d’acord a la normativa interna d’adjudicació de beques (total de 16 beques).

El total de beques de formació i col·laboració no superaran les 20 beques/any acadèmic. Només es superarà aquesta quantitat a petició
del departament d’Admissions i de l’aprovació posterior per part de la Comissió Permanent de la FUNDIT.
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5. BEQUES DE PROGRESSIÓ PER EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA dels estudis de Grau en Disseny
Condicions i procediment de sol·licitud

Beques adreçades als alumnes de 3r i 4rt curs del Grau en Disseny amb un excel·lent expedient acadèmic per a promoure i reconèixer
l’esforç personal dels estudiants de Disseny de l’ESDi.
1) S’atorga tenint en compte les notes de la primera convocatòria dels dos últims cursos i, es poden sol·licitar per al 3r curs i 4rt
acadèmic dels estudis indicats.
2) L’alumne ha de matricular-se de 60 crèdits ECTS.
3) L’alumne ha de tenir aprovades totes les assignatures en primera convocatòria.
4) L’alumne no pot tenir més de 2 assignatures amb reconeixements acadèmics o convalidacions d’assignatures.
5) L’import de la beca serà d’un 25% de descompte sobre l’import total del curs.
6) S’ha de disposar d’una nota mitjana entre 8,01 i 8,50, al curs precedent, i una nota mitjana entre 8,51 a 10, al darrer curs realitzat.
7) La nota mitjana s’obtindrà del resultat de la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de cada curs.
8) La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es presentarà a Secretaria Acadèmica de l’ESDi abans del dia 20 de juliol. La documentació
a presentar és:
� Imprès de sol·licitud
� Expedient acadèmic dels dos anys cursats anteriorment (còpia)
La FUNDIT atorgarà un màxim de 4 beques (2 beques per 3r curs i 2 beques per 4rt curs.)

6. AJUTS
6.1. Ajut/descompte a fills de treballadors en actiu d’empreses, institucions i organitzacions amb convenis marc de
col·laboració amb l’ESDi
� Alumnes de nou accés: 10% de descompte sobre l’import total del curs.
� Alumnes ja matriculats a l’ESDi: 10% de descompte sobre l’import total del curs. La renovació o accés a l’ajut queda condicionat a
haver aprovat totes les assignatures matriculades l’any acadèmic anterior en la primera convocatòria i que el membre de la unitat
familiar continuï treballant en l’empresa, institució o organització amb conveni de col·laboració vigent.

6.2. Ajut/descompte a alumnes de famílies nombroses/monoparentals
Els alumnes que formen part d’una família nombrosa o monoparental, disposaran d’un descompte del 10% de sobre l’import total del
curs, a partir del curs en el qual s’acredita ser família nombrosa o monoparental. Per continuar gaudint del descompte caldrà aprovar
totes les assignatures matriculades a l’any acadèmic anterior en la primera convocatòria.
La sol·licitud dels ajuts per a aquests alumnes es presentarà al departament d’Admissions de l’ESDi com a màxim el 20 de juliol de 2019.
La documentació a presentar és:
� Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia).
� Haver superat la prova d’accés a la universitat (PAU) en la primera convocatòria i acreditar-ho amb la presentació de l’expedient
acadèmic (mostrar l’original i facilitar la còpia amb la qualificació obtinguda).
� Carta d’admissió al centre i resguard de l’abonament de la reserva de plaça (còpia).
La sol·licitud dels ajuts per a alumnes ja matriculats al centre es presentarà a Secretaria Acadèmica de l’ESDi com a màxim el 19 de juliol
de 2019. La documentació a presentar és:
� Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia).
� Haver superat el curs anterior en la primera convocatòria i acreditar-ho amb la presentació de l’expedient acadèmic (còpia)

7. CRÈDIT PER PROBLEMES GREUS SOBREVINGUTS
Per causes greus o problemes sobrevinguts l’alumne podrà sol·licitar un crèdit per finançar part del cost del curs el qual s’ha matriculat.
L’ajut oscil·larà entre un 20% i un 40% del cost total i es determinarà, per part de la FUNDIT, cas per cas. El retorn de l’import es podrà
sol·licitar com a retorn econòmic (a l’any següent) o es podrà sol·licitar com a contraprestació en hores de col·laboració durant el curs
matriculat (a determinar en funció del crèdit atorgat).
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8. DESCOMPTES COMUNITAT ESDi
(alumnes i alumni)

CFGS (EATM i EFPA)

ESDi

1ers
60 crèdits ECTS

1er any
(60 ECTS)

2ons
60 crèdits ECTS

Dte. Pagament
Comptat

Grau en Disseny

30

25

25

5

Grau en Disseny en anglès

30

25

25

5

Doble Grau en Disseny & Smart Design

30

25

25

5

Bachelor en Humanitats Digitals

30

25

25

5

Bachelor en Smart Design

30

25

25

5

Màster en Estilisme, Image i Comunicació

25

N/A

25

3

Màster en Gestió de la Industria de la Moda
i el Disseny (MANGO)

25

N/A

25

3

Màster en UI/UX

25

N/A

25

3

Màster en Comissariat d’Art Digital

25

N/A

25

3

Màster en Disseny d’Accessoris de Moda

25

N/A

25

3

Postgrau en Disseny de Bany, Íntim
i Home/Activewear

25

N/A

25

3

Postgrau en Màrqueting, Comunicació
i Distribució de Moda

25

N/A

25

3

Postgrau en Fashion Design and Styling

25

N/A

25

3

Altres cursos: estiu, workshops...

25

N/A

25

N/A

En cas que un alumne pugui rebre més d’una beca o ajut, l’ESDi atorgarà entre les diverses opcions aquella que sigui la més favorable per
a l’alumne.
Son acumulables 2 descomptes sempre i quan no superin un 25% (i sempre que un d’ells sigui el descompte per pagament anticipat, sinó,
no són acumulables)
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