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Presentació
La Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT) és una fundació que promou la formació i la recerca en el sector del disseny i les humanitats digitals.
FUNDIT acull i dóna suport a la creativitat en totes les seves dimensions. FUNDIT promou la col·laboració entre ESDi i les empreses creatives,
organitzacions i institucions. La visió institucional de FUNDIT va de la mà amb els canvis en la societat, el medi ambient, la sostenibilitat i
l’economia. La innovació curricular, la internacionalització del seus programes, l’experimentació pionera i una visió avantguardista de la
col·laboració entre el disseny i la tecnologia també formen part dels valors de FUNDIT. FUNDIT dóna suport a les activitats acadèmiques, als
projectes conjunts de R+D+i, al programa de pràctiques en empreses, aportacions al fons de beques, 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.
Els beneficiaris d’una beca, ajut, premi o descompte seran adjudicats d’acord amb els requisits. El nombre d’ajudes econòmiques dependrà
de la viabilitat de finançament. Les beques estan delimitades en nombre i subjecte a la seva disponibilitat. Hi ha un fons de beques cada any
acadèmic i FUNDIT es reserva el dret de retirar-ho i/o modificar-ho. Existeix la possibilitat de discontinuïtat d’un any acadèmic a l’altre en
les beques, ajuts, premis o descomptes. Encara que un aplicant compleixi els requisits de la beca, es pot donar la situació que no l’obtingui.
Els candidats seran avaluats d’acord amb els requisits de cada beca, ajut, premi o descompte. Les decisions de la Universitat són finals i
no hi ha provisions ni procés de reclamació.

Condicions de les beques, ajuts, premis i descomptes
� Les beques són limitades en nombre i subjectes a la seva disponibilitat. Encara que un candidat compleixi amb els requisits, la beca
podrà no ser atorgada.
� Es podran sol·licitar documents addicionals i documents de suport per l’obtenció de la beca. Els documents hauran de ser en una de
les tres llengües: castellà / català / anglès. En el cas de no ser en alguna de les tres llengües, els documents necessitaran d’una traducció
oficial en alguna d’elles.
� Les beques, premis, ajuts i descomptes hauran de ser demanats en el termini i forma establert en la normativa establerta.
� Es poden acumular dos descomptes a condició que un d’ells sigui el pagament anticipat. El descompte de pagament anticipat podrà ser
combinat amb beques, premis i altres descomptes.
� Les beques no seran acumulables. Només podran combinar-se amb altres ajuts, premis o descomptes en el cas de que:
• L’alumne aboni l’import acadèmic en la seva totalitat amb pagament anticipat.
• La totalitat del descompte no superi el 25% del preu inicial.
� Les beques tenen la durada d’un curs acadèmic.
� Per estudiants fora de Catalunya: Els estudiants que hagin estat seleccionats amb una beca, premi o ajut col·laboraran voluntàriament en
els esforços de divulgació de la Universitat en les seves respectives zones geogràfiques o països. Això pot incloure, però no limita, escriure
entrades de blog sobre la seva experiència a l’ESDi, donar suport en els actes de promoció de la universitat i participar en les xarxes socials.
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Tipologia de beques
↘ 1.BECA RECONEIXEMENT PROFESSIONAL
I. Descripció
FUNDIT atorga una beca de reconeixement professional per a cada Màster i Postgrau amb l’objectiu de premiar els millors professionals
actius del sector o a potencials professionals.La Beca al Reconeixement Professional s’adreça a tretze alumnes (dos per Màster i edició, i
una per Postgrau) amb una experiència professional que tingui un impacte positiu en el sector.
II. Nombre de beques
13.
III. Descompte Econòmic
Màsters i Postgraus

Percentatge de descompte

Descompte econòmic

Preu del curs acadèmic 20-21

Màster Oficial en Comissariat d’Art Digital

15%

975€

5.525€

Màster en Estilisme, Imatge i Comunicació
de Moda

15%

1.185€

6.715€

Màster en Gestió de la Indústria
de la Moda i el Disseny

15%

1.200€

6.800€

Master’s Degree in Management
of the Fashion and Design Industries

15%

1.275€

7.225€

Màster en Disseny UI/UX

15%

915€

5.185€

Master’s Degree in UI/UX Design

15%

1.068€

6.052€

Postgrau en Disseny de Calçat Avançat

15%

507€

2.873€

IV. Criteris d’Eligibilitat
Els documents sol·licitats hauran de ser els documents oficials.
• Full de sol·licitud.
• Tenir un mínim de dos anys d’experiència professional.
• Presentar 2 cartes de recomanació (una d’elles de l’actual lloc de treball i una altra d’anteriors).
• Presentar una candidatura on es mostri el transcurs de la seva experiència professional i l’impacte positiu en el sector (Curriculum Vitae
i Portafolis).
• Fotocòpia del DNI/Passaport.
V. Com Aplicar
Escriure per correu electrònic a Admissions admissions@esdi.edu.es amb el següent:
a. En l’assumpte de l’email: nom i cognom amb el nom de la beca.
b. En l’email explicar la motivació per estudiar un Màster o Postgrau a ESDi, les raons que motiven aplicar per la beca i justificar perquè s’és
un bon candidat per obtenir la beca.
c. Adjuntar la documentació requerida (Criteris d’elegibilitat).
VI. Data Màxima
30 de març.
30 de maig.
VII. Valoració
Els criteris d’adjudicació de la Beca Reconeixement Professional estan marcats primordialment per la valoració de l’experiència professional
i l’impacte positiu en el sector. A més, la creativitat, motivació i la voluntat d’estudiar un dels Màsters o Postgraus ofertats seran criteris que
aportin valor a la candidatura.
VIII. Resolució
El termini de la primera resolució serà a partir de la primera quinzena d’abril.
El termini de la segona resolució serà a partir de la primera quinzena de juny.
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↘ 2.BECA TALENT PER AL MÀSTER OFICIAL UNIVERSITARI EN COMISSARIAT D’ART DIGITAL
I. Descripció
FUNDIT atorga una beca a l’excel·lència acadèmica o professional específica per al Màster Oficial Universitari en Comissariat d’Art Digital,
amb l’objectiu de premiar els millors professionals actius del sector o a potencials professionals. Aquesta Beca Talent s’adreça a tres
alumnes del Màster Oficial Universitari en Comissariat d’Art Digital amb una experiència professional o acadèmica que tingui un impacte
positiu en el sector.
II. Nombre de beques
3.
III. Descompte Econòmic
Màsters i Postgraus

Percentatge de descompte

Descompte econòmic

Preu del curs acadèmic 20-21

25%

1.625€

4.875€

Màster Oficial en Comissariat d’Art Digital

IV. Criteris d’Eligibilitat
Els documents sol·licitats hauran de ser els documents oficials.
• Full de sol·licitud.
• Expedient acadèmic amb la nota mitjana del Grau Universitari que s’ha cursat prèviament.
• Presentar 2 cartes de recomanació.
• Presentar una candidatura on es mostri el transcurs de la seva experiència professional i l’impacte positiu en el sector (Curriculum Vitae
i Portafolis).
• Fotocòpia del DNI/Passaport.
V. Com Aplicar
Escriure per correu electrònic a Admissions admissions@esdi.edu.es amb el següent:
a. En l’assumpte de l’email: nom i cognom amb el nom de la beca.
b. En l’email explicar la motivació per estudiar el Màster Oficial Universitari en Comissariat d’Art Digital a ESDi, les raons que motiven aplicar
per la beca i justificar perquè s’és un bon candidat per obtenir la beca.
c. Adjuntar la documentació requerida (Criteris d’elegibilitat).
VI. Data Màxima
30 de març.
30 de maig.
VII. Valoració
Els criteris d’adjudicació de la Beca Talent per al Màster Oficial Universitari en Comissariat d’Art Digital estan marcats primordialment per
la valoració de l’experiència professional, l’expedient acadèmic i l’impacte positiu en el sector. A més, la creativitat, motivació i la voluntat
d’estudiar el Màster Oficial Universitari en Comissariat d’Art Digital seran criteris que aportin valor a la candidatura.
VIII. Resolució
El termini de la primera resolució serà a partir de la primera quinzena d’abril.
El termini de la segona resolució serà a partir de la primera quinzena de juny.

―5―

Ajuts
A)Ajuts i Avantatges ESDi amb les famílies
↘ Ajuts a fills de famílies nombroses o monoparentals
I. Descripció
FUNDIT dóna suport als alumnes que formen part d’una família nombrosa o monoparental. FUNDIT ofereix a disposició de les famílies un
descompte del 10% sobre l’import total del curs, a partir del curs en el qual s’acredita ser família nombrosa o monoparental.
II. Requisits
• Tenir nacionalitat espanyola.
• Documentació acreditativa de les circumstàncies que justifiquin l’ajut (mostrar l’original i facilitar la còpia), vigent fins al final del curs.
• Carta d’admissió al centre i resguard de l’abonament de la reserva de plaça (còpia).
III. Com aplicar
• La sol·licitud dels ajuts es presentarà al departament d’Admissions amb la documentació requerida.
V. Data Límit
10 de juliol.

B)Ajuts i Avantatges ESDi amb el sector creatiu
↘ Ajuts a fills de treballadors en actiu d’empreses, institucions i organitzacions amb convenis
marc de col·laboració amb ESDi
I. Descripció
FUNDIT dóna suport a la formació, en els sectors creatius, de les noves generacions. ESDi ofereix a disposició de les famílies un descompte
del 10% de sobre l’import total del curs. El membre de la unitat familiar ha de treballar en l’empresa, institució o organització amb conveni
de col·laboració vigent, a partir del curs en el qual s’acredita.
II. Requisits
• Carta d’admissió al centre i resguard de l’abonament de la reserva de plaça (còpia).
• Còpia del contracte del membre familiar en l’empresa, institució o organització amb conveni de col·laboració, vigent fins a final del curs.
• Carta de l’empresa firmada i segellada pel superior jeràrquic i del responsable de RRHH, la qual indica que aquesta persona segueix
formant part de l’equip de l’empresa a la data de sol·licitud de l’ajuda.
III. Com aplicar
• La sol·licitud dels ajuts per a alumnes es presentarà al departament d’Admissions amb la documentació requerida.
V. Data Límit
10 de juliol.

C)Ajuts i Avantatges amb la Comunitat ESDi
↘ Ajuts i Avantatges per alumnes i alumnis ESDi/EFPA/EATM
Els alumnes i alumnis d’ESDi/EFPA/EATM que continuïn els seus estudis superiors a l’ESDi, ja siguin de màster, postgrau o cursos intensius,
rebran una bonificació del 25%.

↘ Ajuts i Avantatges per col·laboradors docents i personal ESDi/EFPA/EATM
• Fills de professors o personal PAS amb més de 2 anys de relació contractual amb ESDi/EFPA/EATM (aplicable als mateixos professors
o personal PAS): 60%.
• Fills de col·laboradors docents vinculats a ESDi/EFPA/EATM amb més de 2 anys de relació contractual amb ESDi/EFPA/EATM (aplicable
als mateixos col·laboradors docents): 25%.
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D)Descomptes ESDi
Edició Abril 2020
↘ Descompte Early Bird
Descompte del 30% en la Reserva de Plaça per aquells estudiants que abonin l’import de la reserva de plaça abans del dia 29 de febrer.

Edició Octubre 2020
↘ Descompte Early Bird 1
Descompte del 30% en la Reserva de Plaça per aquells estudiants que abonin l’import de la reserva de plaça abans del dia 29 de març.

↘ Descompte Early Bird 2
Descompte del 10% en la Reserva de Plaça per aquells estudiants que abonin l’import de la reserva de plaça entre el 25 d’abril i el 30 abril.

↘ Descompte Early Bird 3
Descompte del 5% en la Reserva de Plaça per aquells estudiants que abonin l’import de la reserva de plaça entre el 23 de maig i el 28 de maig.

Taula de beques, ajuts i descomptes ESDi Curs 2020-2021

Beques

Ajuts

Beca de Reconeixement professional

15%

Beca Talent per al Màster Oficial Universitari en Comissariat d’Art Digital

25%

Ajuts i Avantatges ESDi amb les famílies

10%

Ajuts i Avantatges ESDi amb el sector creatiu

10%

Ajuts i Avantatges ESDi amb la Comunitat ESDi (alumnes i alumni)

25%

Professors i Personal PAS ESDi/EFPA/EATM

60%

Col·laboradors docents ESDi/EFPA/EATM

25%

Descomptes Edició Abril 2020

Early Bird

30% sobre RP

Descomptes Edició Octubre 2020

Early Bird 1

30% sobre RP

Early Bird 2

10% sobre RP

Early Bird 3

5% sobre RP
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