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1. Informació
sobre ESDi
1.1 Presentació

1.2 Organització

En el context d’un ensenyament superior plural,
actualitzat i de caràcter humanista, l’Escola
Superior de Disseny ESDi, centre creat l’any 1989
i adscrit a la Universitat Ramon Llull l’any 1992,
es va marcar com a objectiu la formació de
professionals de futur, perfectament preparats per
afrontar les innovacions que es produeixen
a tots els àmbits del disseny contemporani.

L’ESDi Escola Superior de Disseny està
organitzada en els següents departaments:
Consell directiu
Direcció general
Direcció adjunta
Direcció acadèmica

L’any 2008 l’ESDi va començar a impartir els
estudis de Grau oficial en Disseny, dins el marc
Universitari Europeu, durant el curs 2008-2009.

Grau en disseny
AEAD Comunicació visual
AEAD Moda
AEAD Producte i interiors

La seva activitat acadèmica, en un marc de
formació humanista, gira al voltant de quatre
eixos:

Recerca
Departament universitari d’ Anàlisi
i Desenvolupament del Disseny

• L’ensenyament interdisciplinari, obert
a la integració de les diferents àrees.
• L’ús de les tecnologies més noves, amb
l’objectiu de proporcionar als alumnes el domini
de les eines que demana el mercat a cada
moment.
• L’estret vincle escola-empresa, que redunda
en benefici de les sortides professionals dels
nostres alumnes.
• La constant tasca d’investigació i anàlisi,
que duen a terme tant els professors com
els alumnes mitjançant programes especials.
Als 10.000m2 d’instal·lacions distribuïts entre
Sabadell i Barcelona, l’ESDi disposa de:
• Diversos laboratoris equipats
amb tecnologia avançada.
• Una àmplia gamma de perifèrics.
• Laboratoris de fotografia, producció
i postproducció audiovisual i instal·lacions
audiovisuals.
• Plató fotogràfic i de vídeo.
• Tallers: industrial, tèxtil, de punt
i calada, d’estampació, i de confecció.
• Aules d’informàtica.
• Self and 3D Printing Lab.
• Virtual Lab. Partner amb HP.
• Textile Making Self Lab.
• Create Lab.
• Biblioteca.
• Mostroteca de teixits.
• Servei de préstec de material audiovisual.
L’alumne pot disposar de tots aquests espais
com a Aula Oberta dins l’horari establert, amb
la finalitat que pugui utilitzar els millors recursos
tecnològics per dur a terme els treballs pràctics
de les diferents assignatures.

Administració
Admissions
Carreres Professionals
Qualitat
Comunicació i màrqueting
Informàtica
Relacions internacionals
Secretaria acadèmica

1.3 Associació d’Estudiants
d’ESDi (AEE)
L’AEE és l’organisme de representació
dels estudiants. L’integren els estudiants motivats
per millorar les coses i implementar
noves iniciatives.
L’AEE és el nexe entre els alumnes i la direcció
de l’escola. Procura tenir una bona comunicació
sense perdre mai de vista el seu principal objectiu:
vetllar pels drets dels estudiants i per la qualitat
de l’ensenyament. Al mateix temps, vol promoure
diversos tipus d’activitats, com celebracions o
concursos.
Les funcions de l’AEE són: proposar millores
acadèmiques i activitats extra-acadèmiques,
informar als alumnes, consultar l’arxiu d’exàmens,
apunts, etc; tramitar millores i iniciatives, com
projectes creatius, a direcció.
L’AEE representa a tots els estudiants seguint
un sistema democràtic: cada classe escull el

seu delegat. Cada especialitat escull un delegat
d’especialitat. Entre els delegats escullen
el president de l’AEE.
Podeu consultar qui són els delegats al suro
de l’AEE. Tots els càrrecs s’escullen a principi d’any
i tenen una durada d’un curs.
* Important: Totes les classes de 1er curs hauran
de comunicar a la Delegació d’Estudiants el nom
del seu delegat de classe tan aviat com sigui
possible.
En relació a l’organització de l’AEE, mensualment,
o segons considerin els/les delegats/des, els
membres de l’Associació es reuneixen per
compartir i debatre els seus temes d’interès.
→ Contacte
L’Associació està situada al segon pis. També
podeu contactar-hi a través de l’adreça de correu
electrònic aee@esdi.edu.es
L’AEE és un punt de trobada entre tots els
estudiants. Participa-hi!

2. Normativa
acadèmica
2.1 Pla de contingència extraordinari
del curs acadèmic 2020/2021
Les instal·lacions d’ESDi compleixen amb totes les
normatives de seguretat exigides per les autoritats
sanitàries i compten amb la garantia de l’agència
de qualitat acadèmica (ANECA).
El pla acadèmic del curs 2020-2021 està adaptat
per a poder ser impartit en diferents modalitats,
tant presencialment, com telemàticament en
el cas de necessitat, com en modalitat mixta,
garantitzant amb aquesta flexibilitat la formació
òptima per a l’alumnat.

2.2 Metodologia

2.3 Tipus d’avaluació

El mètode docent seguit a l’ESDi busca l’equilibri
entre tres components:

Com a norma general, l’avaluació és continuada
i dins del període lectiu fixat per a l’assignatura,
d’acord amb la seqüència del pla d’estudis
i el calendari marc aprovat per la universitat.
S’entén per avaluació, el procés de valoració
del grau d’assoliment dels aprenentatges per part
de l’estudiant en relació a les competències de
l’assignatura. L’avaluació es duu a terme a partir
d’evidències objectives i quantificables, amb
criteris transparents comunicats degudament.

1. Els fonaments teòrics que suposen
la base de l’aprenentatge.
2. Les eines i els llenguatges que permeten portar a la pràctica les idees.
3. L’experiència professional al si
de les empreses.
Hi ha assignatures de tres tipus:
· Conceptuals: assignatures teòriques que
aporten coneixements i competències de l’àmbit
de les Humanitats i les Ciències Socials.
· Instrumentals: s’expliquen les eines
i els materials indispensables per entendre
els tipus de productes i serveis a dissenyar.
· Projectuals: són les assignatures que ensenyen
la metodologia de treball específica del disseny.

Aquests grups tenen assignat un horari bàsic de
matí, excepte 4t curs, que el té bàsicament per
les tardes. Durant el període lectiu, poden tenir
algunes classes fora del seu horari bàsic. Els estudiants de les titulacions superiors poden realitzar
un període de pràctiques a empreses que els permet integrar-se i adaptar-se al món real laboral.

L’avaluació única

L’avaluació única es reconeix com un dret
de l’estudiant que, en exercir-la, renúncia a
l’avaluació continuada a una o unes assignatures
en concret. L’exercici d’aquest dret no pot
comportar discriminació respecte a l’avaluació
continuada en relació a la qualificació
màxima que es pugui obtenir, ni amb
els criteris d’avaluació i nivells d’assoliment
de competències associades a l’assignatura.
Perquè un estudiant pugui acollir-se a l’avaluació
única haurà de:
- Sol·licitar-la al professor/a responsable dins de
les primeres 5 setmanes a partir de l’inici
del primer quadrimestre.
- Acreditar a la secretaria acadèmica el plàcet
del professor/a per realitzar l’avaluació única
amb el formulari corresponent.
- Acreditar a secretaria acadèmica que coneix
i sap aplicar els coneixements objecte de
l’assignatura. Per fer-ho, haurà d’acreditar una
experiència prèvia que justifiqui la possibilitat
de cursar l’avaluació única amb garanties de
superar-la.
- Obtenir l’autorització per part de la direcció del
centre a cursar avaluació única.

2.4 Assistència a classes
En el marc de l’avaluació continuada, l’alumnat té
el deure d’assistir obligatòriament a les classes.
El seu incompliment pot comportar la pèrdua del
dret a avaluació (NAVL) a aquelles assignatures
en què el professor titular ho consideri justificat.
Al programa de cada assignatura, el professorat
haurà d’indicar el percentatge mínim d’assistència
a classe per poder superar l’assignatura. En cas
que no s’indiqui al programa aquest percentatge,
s’aplicarà, com a norma general, el percentatge
mínim d’assistència del 80%, havent de justificar
l’alumnat els motius de les absències. En funció
de la naturalesa de les causes de les absències
sobrevingudes, el professorat, prèvia consulta al
tutor/a de l’alumne/a del centre, podrà decidir si
s’escau la pèrdua del dret a l’avaluació.
Una vegada transcorreguts els 10 minuts d’inici de
classe, d’examen o lliurament de treballs, l’alumne
no podrà entrar a l’aula excepte si pot justificar el
retard amb un document vàlid.
No està permesa l’assistència a classes
d’assignatures a les quals l’alumne no estigui matriculat, sense autorització de direcció acadèmica.

2.5 Tutories acadèmiques
L’alumnat podrà sol·licitar sessions de tutoria per a
formular les consultes que consideri convenients,
preferentment a les Àrees d’Experimentació i
Aplicació del Disseny o al Departament Universitari. Addicionalment a les classes corresponents,
el centre establirà un règim de tutories per a
determinats tipus d’assignatures i competències a
desenvolupar.

2.6 Pas de curs
Les assignatures pendents dels cursos anteriors
necessàriament s’hauran de matricular. L’alumne
haurà de donar prioritat a aquestes assignatures.

2.7 Convalidacions i reconeixements
Les assignatures cursades a altres estudis universitaris o a Cicles Formatius de Grau Superior es
poden convalidar o reconèixer.
Per reconèixer o convalidar assignatures a través
d’expedient acadèmic s’haurà de lliurar a Secretaria Acadèmica la següent documentació: (màxim
primera quinzena de setembre):
― Certificació acadèmica oficial dels estudis
cursats, que inclogui la titulació i les qualificacions obtingudes.
― Programes compulsats de les assignatures a
convalidar.
També es podrà reconèixer la pràctica laboral fins
a un màxim de 36 crèdits en funció dels coneixements, competències i habilitats adquirides per
l’alumne a la pràctica laboral.

6

Per reconèixer la pràctica laboral s’haurà de presentar la següent documentació:
― Document oficial que acrediti que la persona
té una experiència laboral mínima de 2 anys. Es
poden admetre altes d’autònoms, la vida laboral,
contractes d’empreses o cartes de recomanació.
― Documentació que acrediti que els treballs que
s’han realitzat de dissenyador/a estan vinculats al
disseny. S’ha d’aportar documentació que acrediti
que es tenen les competències requerides a
l’assignatura concreta que es sol·licita reconèixer.

Excepcionalment, una vegada esgotades les
quatre convocatòries i el recurs del tribunal
especial, l’alumne podrà sol·licitar la possibilitat de
disposar d’una cinquena convocatòria.
La Comissió de Coordinació Docent valorarà si
l’expedient de l’alumne i la seva sol·licitud està
fonamentada o no, i li comunicarà si ha estat
acceptada o desestimada la seva sol·licitud. En
cas negatiu, l’alumne no podrà continuar estudiant
al centre.

2.9 Altres tràmits acadèmics especials

2.8 Convocatòries

2.9.1 Reclamació de nota

Totes les assignatures tenen dues convocatòries
oficials.

Quan l’alumne no està d’acord amb la qualificació
obtinguda a l’assignatura, pot sol·licitar la revisió
del seu exercici a un tribunal especial.

Durant el primer, segon i tercer curs, les
assignatures del primer quadrimestre tindran
les convocatòries al febrer i juliol. L’alumnat de
quart any tindrà la segona convocatòria de totes
les assignatures al maig. Les assignatures del
segon quadrimestre i les anuals tenen la primera
convocatòria al juny i la segona al juliol.
El Projecte Final de Grau (PFG) té la convocatòria
oficial al juny-juliol i l’extraordinària al setembre.
En el cas de les assignatures anuals en que hi
hagi diferents professors a cada quadrimestre,
el primer quadrimestre tindrà les convocatòries:
febrer i juliol; i el segon quadrimestre les tindrà
al juny i juliol. Si la/les nota/notes del/s parcial/s
són inferiors a 4 s’haurà de recuperar a la
següent convocatòria extraordinària del mateix
any acadèmic. Si la nota obtinguda a un dels
parcials és superior o igual a 4 es reservarà, si
és necessari, fins a la convocatòria de juliol del
mateix any acadèmic.
La matrícula de qualsevol assignatura dóna dret
a presentar-se a dues convocatòries durant l’any
acadèmic. El nombre màxim de convocatòries a
les que es pot presentar un alumne és de quatre
durant tota la carrera.
La no presentació (NPRE) per causes justificades
de l’alumne a qualsevol convocatòria s’ha
de comunicar per escrit al professor i tutor
corresponents, com a màxim 24 hores després
del dia de l’examen de la convocatòria oficial. En
aquest cas no compta a efectes de totalitzar les
quatre convocatòries mencionades.
En el cas de no presentació sense causa
justificada li constarà un “No avaluat” (NAVL) a
l’acta oficial de l’assignatura amb la conseqüent
pèrdua de convocatòria.
L’alumne que no superi la quarta convocatòria
de qualsevol assignatura té dret a sol·licitar la
revisió del material avaluat davant d’un tribunal
especial. Aquest tribunal serà nombrat per la
direcció i estarà integrat per dos professors de
l’escola i el professor titular de l’assignatura.
En cas que el tribunal consideri que el material
aportat no permet establir un criteri d’avaluació,

podrà requerir la presentació d’exercicis o proves
complementàries per part de l’alumne.

Els requisits que ha de complir són els següents:
― Haver assistit al comentari de nota establert
pel centre.
― En cas que s’hagi suspès una assignatura,
haver esgotat les dues convocatòries oficials a
les quals té dret durant cada curs acadèmic.
― Complimentar el formulari de sol·licitud de
tribunal especial que Secretaria Acadèmica té a
disposició de l’alumnat. Després d’una setmana
des del dia del comentari de nota, les sol·licituds
no s’acceptaran.

2.9.2 Sol·licitud de canvi de data d’examen
Només es podrà sol·licitar un canvi de data
d’examen si l’alumne està malalt i ha estat
necessària la seva hospitalització; per defunció
d’un familiar de primer grau; per citació judicial
o si es tracta d’un esportista d’elit a qui li
coincideix amb esdeveniments esportius que
justifiquin la seva no assistència.
En tots els casos s’hauran de presentar els
justificants corresponents.

3. Qualificacions

4. Programes
de cooperació
educativa a l’ESDi

5. Normativa
d’ús de tallers,
laboratoris i aules

Les pràctiques d’empresa tenen la funció de
completar i reforçar la formació dels estudiants
amb experiències professionals a l’àmbit
empresarial. Els convenis de cooperació educativa
són el marc que regula la relació entre l’empresa,
l’estudiant i la universitat.

És responsabilitat dels professors, dels alumnes i
del personal d’administració i serveis respetar les
instal·lacions i mantenir l’edifici en perfecte estat.

(pràctiques a l’empresa)
Les qualificacions que constaran a les actes oficials
han de ser numèriques i alfanumèriques. El barem
a aplicar és el següent:
NAVL: No avaluat.
NPRE: No presentat.
De 0,0 a 4,9: Suspès.
De 5,0 a 6,9: Aprovat.
De 7,0 a 8,9: Notable.
De 9,0 a 10: Excel·lent.
De 9,0 a 10: Matrícula d’Honor (MH).
L’obtenció de la MH dependrà del criteri del
professorat. No hi ha un nombre mínim de
matrícules d’honor i el màxim no pot ser superior
al 5% de l’alumnat matriculat a una assignatura
en el període lectiu corresponent, tret que el
nombre d’estudiants matriculats sigui inferior a 20;
en aquest cas, es pot atorgar una sola matrícula
d’honor.
Hi ha algunes assignatures que s’imparteixen
entre dos o tres professors. En aquests casos
l’assignatura té una sola nota que és la mitjana
ponderada de les parts. Per poder fer la mitjana
és necessari que l’alumne tingui com a mínim
una nota de 4 a cada part de l’assignatura, en
cas contrari tindrà l’assignatura suspesa. En el
supòsit que l’alumne suspengui una part, haurà
de matricular tota l’assignatura sencera al curs
següent.
En el cas de les assignatures amb avaluacions
parcials, la nota final és la mitjana, sempre que
ambdós siguin iguals o superiors a 4. Si la nota
dels parcials és inferior a 4 s’haurà de recuperar
a la pròxima convocatòria extraordinària del
mateix any acadèmic. Si la nota obtinguda
a un dels parcials és superior o igual a 4, es
reservarà, si és necessari, fins a la convocatòria
de juliol del mateix any acadèmic. En cas de
suspendre les dues parts, la qualificació final
que constarà a l’acta serà la nota més alta
inferior a 4. Si finalment la nota obtinguda no té
la qualificació d’aprovat, l’alumne tindrà pendent
tota l’assignatura per al proper curs. Els criteris
d’avaluació de cada assignatura són competència
directa de cada professor/a en el seu exercici de
dret a la llibertat de càtedra.

Els convenis de pràctiques poden concretar-se
perquè l’ESDi posa a disposició dels alumnes
l’oferta d’alguna empresa amb la que ha
contactat, o bé perquè és l’alumne qui ha
contactat directament amb una empresa. En
ambdós casos, s’ha de formalitzar el conveni a
través de Secretaria Acadèmica.
L’empresa ha de fer un seguiment de l’alumne, i
al final, fer una valoració que ajudarà al tutor/a de
pràctiques de l’ESDi a posar la nota corresponent.
En el supòsit que aquest document no s’entregui,
l’assignatura de “Pràctiques d’empresa” tindrà una
nota de “No presentat”.
Tots els documents i normatives corresponents
estan publicats al campus virtual de l’ESDi.
Hi ha dos tipus de convenis, que s’expliquen a
continuació:

4.1 Conveni regulador de l’assignatura
“Pràctiques d’empresa”
Assignatura obligatòria (14 crèdits) per a tots els
alumnes, per tant, té valoració acadèmica. La
durada de les pràctiques és de 240 hores. Per
poder cursar-les cal tenir aprovats els 120 crèdits
corresponents a totes les assignatures de 1er i de
2on curs.

4.2 Conveni de pràctiques de
cooperació educativa per exercitació
de coneixements (extra curriculars)
Sense càrrega de crèdits. La seva dedicació no
pot excedir els 4 mesos ni les 20 hores setmanals.
És responsabilitat dels professors, dels alumnes i
del personal d’administració i serveis respectar les
instal·lacions i mantenir l’edifici en perfecte estat.

Tots els alumnes que vulguin utilitzar les
instal·lacions de l’escola per fer alguna activitat
extraordinària han de sol·licitar-ne un permís.
Per a les exposicions s’ha de parlar amb la professora encarregada (Marianna de Nadal mdenadal@
esdi.edu.es) i per a la resta d’activitats es pot
sol·licitar suport a Atenció a l’Alumnat o a Direcció
Acadèmica.
En cas de voler comunicar activitats extra
acadèmiques, hi ha varis suros i plafons col·locats
expressament per a publicar cartells. La resta de
parets s’han de mantenir netes.
En relació a l’ús dels tallers i laboratoris, per a
certs serveis es requerirà obligatòriament el carnet d’estudiant.
A continuació, es detalla la relació de tallers amb
les unitats a les que pertanyen:
AEAD de Producte i Interiors
Inclou els següents tallers:
― Taller de disseny industrial.
― Self and 3D Printing Lab.
AEAD Moda
Inclou els següents tallers:
― Taller de teixits de punt.
― Taller de teixits de calada.
― Taller d’estampació.
― Taller de confecció.
― Aula de projectes tèxtils.
― Textile making Self Lab.
AEAD Comunicació Visual
Inclou els següents tallers:
― Plató-vídeo-control.
― Aula d’àudio.
― Plató de fotografia.
― Virtual Lab. Partner con HP.
― Taller gràfic.
― Taller de gravat.

7

6. Matriculació

7. Seminaris
i tallers

8. Estudis de Grau
en Disseny

El període ordinari de matriculació s’efectua
durant el mes de juliol i el període extraordinari,
a principis de setembre. Tots els alumnes que
no respectin aquests períodes tindran una
penalització econòmica del 10% sobre l’import
total de la matrícula.

Amb la finalitat de proporcionar a l’alumne
una formació complementària, l’escola preveu
una sèrie d’activitats anuals que afegeixen
coneixements a les assignatures del pla d’estudis.
Es tracta de les conferències, tallers i seminaris:

Els estudis de disseny tenen com a objectiu formar
professionals capaços de configurar el nostre
entorn de través de la coordinació i la integració
de tots els factors que incideixen en ell. L’esforç de
definir un objecte, projecte o servei, que després
serà produït, obliga al dissenyador a realitzar un
treball de reflexió, ideació i projectació. Aquest
procés de treball permetrà formalitzar amb
coherència, l’estructura del futur objecte, projecte
o servei, de tal manera que aquest correspongui
a les necessitats utilitàries i simbòliques que
l’organitzen. El procés de disseny també té
implicacions i conseqüències socials, culturals,
productives i ecològiques.

L’incompliment dels pagaments comporta
l’anul·lació de la matrícula i la pèrdua del dret a
examen.

a) Conferències. Tenen una durada aproximada
de 2 hores i es realitzen sobre temes variats
transversals al disseny.
b) Tallers i seminaris. Tenen una durada d’entre
1 hora o 1,5 hores i tenen un caràcter pràctic i
experimental.
Els alumnes poden realitzar tantes activitats com
vulguin, sempre que hi hagi places disponibles.

La titulació de Grau Oficial en Disseny capacita
a l’alumne per fer front al procés de disseny
en general i, a partir del tercer any, el permet
aprofundir en un dels següents currículums
professionals:
Disseny gràfic
Disseny de producte
Disseny d’interiors
Disseny de moda
Disseny audiovisual
Integració multidisciplinària (gestió del disseny)

Tipus

1r Curs

2n Curs

Formació bàsica (FB)

36

24

Obligatoris (O)

24

36

Optatius (OPT)

8

3r Curs

4t Curs

Total
60

34
26

96
30

56

Pràctiques d’empresa

14

14

Projecte Final de Grau

16

16

9

9. Pla d’estudis

El pla d’estudis del Grau en Disseny consta de
240 crèdits, que ESDi recomana repartir entre 4
cursos de 60 crèdits cadascun. Cada crèdit ECTS
(European Credit Transfer System) equival a 25
hores d’esforç de l’alumne, que comptabilitzen
tant el treball a l’aula com el treball autònom de
l’alumne.
El repartiment de crèdits i assignatures que hi ha a
continuació proposa fer 60 crèdits cada curs, però
existeix l’opció de fer-ne menys o de fer-ne més.
El mínim són 35 i el màxim, 75. Els 240 crèdits es
reparteixen de la següent manera:

Pla d’estudis del Grau en Disseny
1r Curs

2n Curs

3r Curs

4t Curs

Assignatures obligatòries
i de formació bàsica

Assignatures obligatòries
i de formació bàsica

Assignatures obligatòries

Assignatures d’itinerari
i optatives

Assignatures d’itinerari
i optatives

PFG
Pràctiques en empresa
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9.1 Distribució d’assignatures obligatòries i de formació bàsica
per cursos acadèmics

1er Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Teoria i Història de l'Art I

FB

6

Teoria i Història del Disseny I

O

6

Sociologia

FB

6

Dibuix de Representació

FB

6

Dibuix Tècnic I

FB

6

Fonaments de la Projectació

O

4

Informàtica I

FB

6

Fotografia I

O

6

Teoria i Taller de la Forma

FB

6

Introducció als Projectes

O

8

TOTAL

60

2on Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Teoria i Història de l'Art II

FB

6

Teoria i Història del Disseny II

O

6

Comunicació

FB

6

Literatura i Comunicació

O

3

Empresa I: Organització i Processos

FB

6

Projectes I

O

8

Projectes Integrals I

O

8

Ètica de la Professió

O

5

Materials i Tecnologia I

O

6

Informàtica II

FB

6

TOTAL

60
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3er Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Projectes II

O

8

Projectes Integrals II

O

8

Temes de Disseny

O

6

Empresa II: Organització i Processos

O

6

Materials i Tecnologia II

O

6

OPT

26

Optatives d’Itineraris
TOTAL

60

4t Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Optatives d’Itineraris

OPT

30

Pràctiques d'Empresa

O

14

PFG

O

16

TOTAL

12

60

9.2 Assignatures optatives de cada itinerari
A les assignatures optatives és on s’aprenen habilitats d’especialització de cada itinerari. El programa de
capacitació inclou les següents assignatures optatives. No obstant això, no totes han de cursar-se.
El nombre de crèdits optatius acumulats per obtenir la menció d’un itinerari en el títol serà de 56 ECTS. Un mínim
de 50 ECTS hauran de pertànyer al mòdul de l’itinerari en qüestió, complementats, en aquest cas, amb un mínim
de 6 ECTS addicionals escollits entre les matèries optatives d’altres itineraris.

9.2.1 Assignatures optatives
itinerari audiovisual
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/
Créditos

Curs/
Curso

Tractament Digital del So I /
Tratamiento Digital del Sonido I

3

3

Narrativa, Guió i Anàlisi de Referents Audiovisuals /
Narrativa, Guión y Análisis de Referentes
Audiovisuales

6

3

Programació i Sistemes d’Autor I /
Programación y Sistemas de Autor I

8

3

Animació Computeritzada I /
Animación Computarizada I

6

3

Tractament Digital de la Imatge /
Tratamiento Digital de la Imagen

3

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Creació Audiovisual / Creación Audiovisual

6

4

Disseny i Programació de Sistemes Interactius /
Diseño y Programación de Sistemas Interactivos

8

4

Instal·lacions Audiovisuals / Instalaciones
Audiovisuales

5

4

Disseny Gràfic per TV / Diseño Gráfico para TV

3

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.2 Assignatures optatives
itinerari gràfic
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Crèdits/Créditos

Curs/
Curso

Tipografia I / Tipografía I

4

3

Arts Gràfiques / Artes Gráficas

3

4

Cal·ligrafia / Caligrafía

3

3

Tipografia II / Tipografía II

4

4

Vídeo / Video

4

3

Informàtica III / Informática III

4

3

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Projectes IV / Proyectos IV

6

4

Disseny de Pàgines Web / Diseño de Páginas Web

4

4

Tractament Digital de la Imatge /
Tratamiento Digital de la Imagen

3

3

Il·lustració / Ilustración

4

3

Gràfica per a Publicitat / Gráfica para Publicidad

4

4

Packaging Industrial / Packaging Industrial

3

4

Animació Computeritzada / Animación
Computarizada

6

3

Tints i acabats / Tintes y acabados

4

3

Intensificació Departamental / Intensificación
Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4

Assignatura / Asignatura

14

9.2.3 Assignatures optatives itinerari
integració multidisciplinària (gestió
del disseny)
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits.
L’oferta pot variar d’un any a un altre segons el
que el centre consideri més apropiat i/o segons les
preferències dels estudiants.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Tècniques de Comunicació Visual /
Técnicas de Comunicación Visual

4

3

Acondicionament d’Espais /
Acondicionamiento de Espacios

4

4

Sociologia Laboral / Sociología Laboral

4

3

Ergonomia / Ergonomía

4

4

Tipografia I / Tipografía I

4

4

Ecodisseny / Ecodiseño

4

4

Dret i Legislació / Derecho y Legislación

3

3

Escenografia i Il·luminació /
Escenografía e Iluminación

3

4

Projectes Específics I / Proyectos Específicos I

5

3

Projectes Específics II / Proyectos Específicos II

5

3

Book i Presentació de Projectes / Book y
Presentación de Proyectos

4

3

Canals i Tècniques / Canales y Técnicas

6

4

Empresa III: Gestió del Disseny /
Empresa III: Gestión del Diseño

6

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.4 Assignatures optatives
itinerari interiors
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits.
L’oferta pot variar d’un any a un altre segons
el que el centre consideri més apropiat i/o segons
les preferències dels estudiants.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Maquetes i Prototips / Maquetas y Prototipos

4

3

Informàtica III / Informática III

4

3

Informàtica IV / Informática IV

4

4

Materials i Acabats / Materiales y Acabados

4

4

Història de l’Arquitectura /
Historia de la Arquitectura

3

3

Instal·lacions / Instalaciones

4

3

Disseny i Adaptabilitat / Diseño y Adaptabilidad

3

4

Il·luminació i Acústica / Iluminación y Acústica

3

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Instal·lacions II / Instalaciones II

6

4

Rehabilitació / Rehabilitación

4

4

Disseny d’Espais Exteriors /
Diseño de Espacios Exteriores

4

3

Escenografia i Il·luminació /
Escenografía e Iluminación

3

4

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.5 Assignatures optatives itinerari moda
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Tècniques d’Estructures de Teixits / Técnicas de
Estructuras de Tejidos

4

3

Patronatge i Confecció / Patronaje y Confección

4

3

Informàtica Tèxtil / Informática Textil

4

3

Projectes de Disseny Tèxtil / Proyectos de Diseño
Textil

4

3

Tints i Acabats / Tintes y Acabados

4

3

Història del Teixit i Vestit / Historia del Tejido y
Vestido

3

3

Tecnologia (Patronatge / Processos Industrials) /
Tecnología (Patronaje / Procesos Industriales)

4

4

Projectes de Moda I / Proyectos de Moda I

6

4

Projectes de Moda II / Proyectos de Moda II

6

4

Moda S.XX Estilisme i Fotografia de Moda /
Moda S.XX Estilismo y Fotografía de Moda

3

4

Conceptes de Col·lecció / Conceptos de Colección

4

3

Materials i Tecnologia III / Materiales y Tecnología
III

8

4

Anàlisi de Projectes/ Análisis de Proyectos

4

3

Canals i Tècniques / Canales y Técinicas

6

4

Intensificació Departamental / Intensificación
Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció / Talleres y
Seminarios de Libre Elección

2

4
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9.2.6 Assignatures optatives
itinerari producte
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/Créditos

Curs/Curso

Maquetes i Prototips / Maquetas y Prototipos

4

3

Tècnica d’Utilització Materials i Mecànica /
Técnica de Utilización Materiales y Mecánica

4

4

Ergonomia / Ergonomía

4

3

Tècnica / Técnica

3

4

Ecodisseny / Ecodiseño

4

4

Ampliació Informàtica: Industrial /
Ampliación Informática: Industrial

4

3

Packaging industrial / Packaging industrial

3

4

Projectes III / Proyectos III

6

4

Projectes IV / Proyectos IV

6

4

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Modelatge 3D i Rendering /
Modelado 3D y Rendering

6

4

Producte: Anàlisi de Projectes /
Producto: Análisis de Proyectos

4

3

Disseny de Mobiliari / Diseño de Mobiliario

3

3

Disseny de Petits Electrodomèstics /
Diseño de Pequeños Electrodomésticos

3

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Tallers i Seminaris de Lliure Elecció /
Talleres y Seminarios de Libre Elección

2

3
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Optatives audiovisual
9.2.6 Relació d’assignatures optatives
curs 2020-21

Optatives audiovisual
Alumnes 3er: Han d’escollir un total de 6 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Alumnes 4rt: Han d’escollir un total de 6 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Narrativa, guions i anàlisi de referents audiovisuals

Dr. Iván Marino anual (6ECTS)

En l’assignatura s’aprofunditzarà en diferents models i mecanismes de narració
audiovisual, tant de gèneres lineals com de gèneres interactius o extesos de
l’audiovisual, donant a l’alumne de recursos lingüístics audiovisuals per poder generar
discursos coherents.

Tractament digital de la imatge

Wilbert Álvarez (3ECTS)
Projectes bàsics de animació 3D, inclòs processos propis d’aquest camp,
(modelat, textures, animació, render), i de la integració i composició de continguts a
través de la introducció al software Cinema 4D.

Intensificació Departamental

Marianna de Nadal (tardes) 1er Q (4ECTS)
Investigació i desenvolupament de un prototip de contingut educatiu en Realitat Virtual
destinat a complementar els tallers d’educació sexual en instituts. Projecte amb
col·laboració amb el Hospital Parc Taulí.
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Optatives gràfic
Optatives gràfic
Alumnes 3er: Han d’escollir un total de 8 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Alumnes de 4rt: Han d’escollir un total de 4 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari,
crèdits de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Tints i acabats

Davit Malakyan 2n Q 3er curs (4ECTS)
Adquirir coneixements de diferents tècniques de tints i acabats, tant antigues
com modernes.
― A través d’un concepte crear estampats.
― Adaptar-se a les noves tendències d’estampats. Crear fitxa tècnica dels estampats.
― Experiment totes les tècniques per utilizar en els teus projectes.

Il·lustració

Clàudia Santamaria/Carles Cabezón 1r Q 3er curs (4ECTS)
L’assignatura profunditza en tipus de suports, tècniques i formats, d’il·lustració tant en
paper com digital.

Book i presentació de projectes

Carles Cabezón 2n Q 3er curs (4ECTS) Optativa en anglès
El curs pretén orientar la definició del perfil professional de l’alumne i facilitar la
realització de la seva cartera personal, entesa com un projecte que mostra el seu
desenvolupament formatiu i serveix com a instrument per poder presentar-se
professionalment.

Intensificació Departamental

Carles Cabezón 1r Q (tardes) 3er i 4rt curs (4ECTS)
Amb l’objectiu de cobrir la transició entre el món acadèmic i el món laboral, aquest
assignatura pretén acostar projectes professionals reals als alumnes amb la condició
que puguin aplicar els coneixements i l’ús d’eines adquirits durant la seva formació.
Aquests projectes seran dirigits i tutoritzats pel professor de l’assignatura.

Tipografia II

Inés Bullich 1r Q (tardes) 4rt curs (4ECTS)
Aprofundirà en el coneixement tipogràfic perquè l’estudiant sigui capaç de dissenyar
la seva pròpia tipografia. Per una banda, s’estudiarà l’evolució històrica de la
tipografia i, d’altra banda, s’experimentarà en la creació d’alfabets d’etiquetatge: de la
microtipografia a la tipografia expressiva.

Tècniques alternatives 3D

Wilbert Álvarez 1rQ (tardes) 4rt curs (4ECTS)
Aquesta assignatura és una continuació de l’assignatura de Disseny de vídeo / gràfic
per a TV de 3r any i ensenyarà coneixements avançats de disseny 3D amb programari
Cinema 4D.

Lliure disposició

(anual) 3er i 4rt curs (2ECTS)

Consistirà en l’assistència de Workshops i seminaris, lligats als estudis del disseny. Per poder obtenir aquests crèdits serà necessari realitzar
petits comentaris de les sessions assistides amb l’objectiu de fer reflexionar a l’estudiant davant dels temes tractats en el marc del disseny.
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Optatives interiors
Optatives interiors
Alumnes 3er: Han d’escollir un total de 8 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Alumnes 4rt: Han d’escollir un total de 6 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Disseny d’espais exteriors

Beatriz Borque 1r Q 3r curs (4ECTS)
Participació en les tasques auxiliars de recerca i transferència de coneixements
de la Unitat Departamental per a adquirir les competències bàsiques desitjades
mitjançant treballs d’aplicació dels coneixements apresos a problemes de disseny
reals. L’alumne s’enfrontarà a projectes reals en els quals es pretén conjuminar les
competències adquirides en les diferents assignatures i tenir un primer acostament al
món professional.

Rehabilitació

Toni Fontdevilla 1r Q 4t curs (4ECTS)
La matèria pretén dotar a l’alumne dels coneixements teoricopràctics relacionats amb
la rehabilitació d’espais. Per aquesta raó, s’aborda des de la normativa vigent, fins als
materials utilitzats, passant per les tècniques més apropiades per a cada modalitat.

Disseny i adaptabilitat

Marc Fernàndez 1r Q 3r curs (4ECTS)
L’assignatura té dues directrius: d’una banda, introduir l’estudiant a la normativa
aplicable referent a la seguretat i adaptabilitat, i subratllar la importància que té el
‘universal design’ per a assegurar l’autonomia de totes les persones; i per un altre
introduir l’estudiant en el procés i l’execució d’obra, incloent el desenvolupament de
mesuraments.

Intensificació Departamental

1r Q 3r i 4t curs (4ECTS)
Participació en las tasques auxiliars d’investigació i transferència de coneixements de
la Unitat Departamental per adquirir les competències bàsiques desitjades mitjançant
treballs d’aplicació dels coneixements apressos a problemes de disseny reals.
L’alumne s’enfrontarà a projectes reals en els quals es pretèn unir les competències
adquirides a les diferents assignatures i tenir una primera aproximació al món
professional.

Lliure disposició

(anual) 3r i 4t curs (2ECTS)

Consistirà en l’assistencia de Workshops i seminaris, lligats als estudios del disseny. Per poder obtenir aquests crèdits serà necesari realitzar
petits comentaris de les sessions asistides amb l’objectiu de fer reflexionar al estudiant davant dels temes tractats en el marc del disseny.
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Optatives moda
Optatives moda
Alumnes 3er: Han d’escollir un total de 3 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Alumnes de 4rt: Han d’escollir un total de 7 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari,
crèdits de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Tints i acabats

Davit Malakyan 2on Q 3r i 4rt curs (4ECTS)
Adquirir coneixements de diferents tècniques de tints i acabats, tant antigues
com modernes.
― A través d’un concepte crear estampats.
― Adaptar-se a les noves tendències d’estampats. Crear fitxa tècnica dels estampats.
― Experiment totes les tècniques per utilizar en els teus projectes.

Anàlisi de projectes

David González (anual) 3r curs (4ECTS)
Estudi de difernts metodologis per a desenvolupar representar i extarpolar el concepte
d’autor a projectes aplicats. A través de la reserva, l’expresió artística, la cultura visual,
el treball de referents i de sketchbook entre d’altres. Es tracta de buscar la identitat i
un discurs propi com a creadors.

Intensificació Departamental

Encarna Ruiz (anual) 3r curs (6ECTS)
L’objectiu és la recerca aplicada a partir de projectes reals, fonamentada en l’anàlisi
i la conceptualització de les propostes. Els alumnes treballen amb plantejaments
reals arribats d’empreses i institucions amb les quals ESDi té conveni i desenvolupen
projectes que finalitzen en la fase de producció. Es tracta d’una matèria optativa
per a totes les especialitats que els estudiants poden cursar en les diferents àrees
d’especialització i el Departament Universitari de Teoria i Anàlisi del Disseny.
Per al curs 2020-2021, des del Departament treballarem en la “Anàlisi i prospectiva en
tendències de Color”, que desenvolupem en el si del laboratori de color ESDIColor_LAB.
També tenim un projecte denominat “Alerta” que desenvoluparem en el marc del Pacte
d’Estat contra la Violència de Gènere. Esperem obrir, així mateix, una nova línia de
recerca en temes relacionats amb l’era Pospandemia i l’àmbit de la salut.
Durant el curs passat, vam desenvolupar alguns projectes com els que vam mostrar a
continuació: IVO, disseny d’un robot per l’Institu de Robòtica i Informàtica Industrial de
Catalunya (IRI).

Tecnologia i Patronatge

Fabián Loidi 1r Q 4rt curs (4ECTS)
Conèixer els sectors i l’ús de teixits tècnics / intel·ligents, analitzar-los i manipular-los.
Crear els seus propis teixits.

Intensificació Departamental (Dept. moda)

(anual) 3r i 4rt curs (6ECTS)

L’assignatura està basada en un context de gran creativitat i experimentació.
Els alumnes poden accedir a la mateixa mitjançant un procés de selecció basat en el
seu expedient acadèmic i consulta de la direcció de moda.
L’assignatura tindrà un format lliure i estarà tutoritzada per diferents professors del
departament de moda.
Es proposaran reptes creatius vinculats a diferents empreses en les quals l’alumne
realitzarà una proposta conceptual que portarà a la pràctica.
La realització del treball es realitzarà en format vídeo on quedarà reflectit la
conceptualització de la idea, la selecció del material i la realització final física de la
proposta. La idea està basada en la unió del món analògic i el digital.
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Optatives moda
Optatives moda
Canals i tècniques

1r Q 4rt curs (6ECTS)
L’assignatura es planteja a partir de dos eixos essencials que ens permeten parlar
de comunicació i divulgació relacionada amb el sector de la moda: l’anàlisi i la
conceptualització dels missatges i la formalització d’aquests. D’aquesta manera,
partim de l’estudi teòric dels formats i els canals que empra aquest sector a l’hora de
difondre continguts. Al mateix temps, els estudiants generen els seus propis discursos
a nivell d’estilisme i de composició d’un editorial de moda, en el qual l’espai, la llum, el
color i la fotografia són factors essencials.

Lliure disposició (anual) 3r i 4rt curs (2ECTS)
Consistirà en l’assistencia de Workshops i seminaris, lligats als estudios del disseny. Per poder obtenir aquests crèdits serà necesari realitzar
petits comentaris de les sessions asistides amb l’objectiu de fer reflexionar al estudiant davant dels temes tractats en el marc del disseny.

24

Optatives producte
Optatives producte
Alumnes 3er: Han d’escollir un total de 8 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Alumnes 4rt: Han d’escollir un total de 6 crèdits optatius que poden estar compostos de: assignatures optatives del propi itinerari, crèdits
de lliure elecció o assignatures optatives d’altres itineraris.

Disseny de mobiliari urbà

Oriol Blanc 1er Q 4rt curs (4ECTS)
L’assignatura es basa en l’exercici conceptual i pràctic basat en el desenvolupament
de disseny d’un complement de mobiliari urbà. Quin complement de mobiliari
t’agradaria desenvolupar? Creus que es pots millorar la funció d’un moble existent?
Has detectat un buit en el mercat fruit de les noves necessitats i tecnologies de la
societat actual? T’ajudarem a materialitzar la teva idea, desenvolupant una proposta
de mobiliari urbà. Una peça individual per a un espai o funció específica.

Intensificació Departamental

1er Q 3er i 4rt curs (4ECTS)
L’alumnat matriculat en aquesta assignatura tindrà l’oportunitat d’investigar, idear i
desenvolupar productes reals amb empreses de diferents sectors. Amb l’objectiu de
cobrir la transició entre el món acadèmic i el món laboral, aquesta assignatura pretén
acostar projectes professionals reals als alumnes amb la condició que puguin aplicar.
els coneixements i l’ús d’eines adquirits durant la seva formació.

Lliure disposició

(anual) 3er i 4rt curs (2ECTS)

Consistirà en l’assistencia de Workshops i seminaris, lligats als estudios del disseny. Per poder obtenir aquests crèdits serà necesari realitzar
petits comentaris de les sessions asistides amb l’objectiu de fer reflexionar al estudiant davant dels temes tractats en el marc del disseny.
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