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Actualment, els membres del claustre pertanyents a 
ESDAP-disseny gràfic- són:

Manel Clemente(coordinador acadèmic), Miquel Aregay, 
Rosa Autonell, Jordi Badal, Maria Cano, Maise Corral, 
Llogari Casas, Georgina Alcàcer, Alícia Ferre, Iolanda 
García, Íngrid Marqués (tutora de quart), Àngels Martínez 
(tutora de segon), Carles Martínez, Mercè Martínez, Maria 
Moll, Paulina Muxart, Maria Núñez, Lluís Oliveres, Carme 
Puértolas, Cristina Prats, Martí Rovira (tutor de primer), 
Montserrat Sayol, Lluís Soler (tutor de tercer), Carles 
Torné, i Marià Vilaró.

ESTRUCTURA D’ESDAP

Els Ensenyaments Superiors de Disseny Gràfic forma 
professionals de la comunicació gràfica i visual que han 
de resoldre i materialitzar missatges que volen transmetre 
les empreses i institucions, per informar o publicitar 
conceptes o productes.

Aquests estudis tenen unes fortes bases conceptuals 
i teòriques per tal que el dissenyador gràfic connecti 
de forma efectiva amb el col·lectiu a qui van adreçats 
aquests missatges. I també és molt important la part 
projectual i tecnològica que proporciona eines que han 
de permetre adaptar-se de forma satisfactòria a les 
exigències del mercat.

Títol adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). Pla Bolònia.
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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
DE DISSENY (ESDAP)

PLA D’ESTUDIS

La durada dels estudis és de 4 cursos acadèmics, amb un 
total de 240 crèdits (60 ECTS per curs). El primer curs és 
comú a totes les especialitats (gràfic, interiorisme, moda i 
producte). A partir de 2n curs comença l’especialitat.

1R CURS

Introducció al disseny
Teories de la percepció, el color i la forma
Taller bidimensional
Taller tridimensional
Dibuix I
Dibuix II
Geometria plana i descriptiva
Geometria descriptiva
Dibuix assistit per ordinador
Tipografia i composició
Fotografia i imatge digital
Mitjans audiovisuals
Introducció a les ciències dels materials
Història de l’art
Introducció a la història del disseny

2N CURS

Antropometria i ergonometria
Ecoeficiència i sostenibilitat
Disseny i societat
Història del disseny gràfic I
Projectes de disseny gràfic I
Projectes de disseny gràfic II
Teoria de la comunicació gràfica.
Semiòtica
Eines digitals per al disseny gràfic I
Eines digitals per al disseny gràfic II
Tècniques gràfiques tradicionals
Fotografia i imatge digital II
Disseny tipogràfic

3R CURS

Disseny i pensament
Entorn professional i econòmic del disseny

Disseny gràfic
[títol oficial de l’Espai Europeu d’Ensenyaments Superiors (EEES). Equivalent a grau universitari]



Història del disseny gràfic II
Projectes de disseny gràfic III
Projectes de disseny gràfic IV
Projectes interdisciplinaris
Materials i sistemes de reproducció i impressió
Tecnologia de les xarxes informàtiques
Tecnologia audiovisual i animació I
Tecnologia audiovisual i animació II
Assignatures optatives: Tècniques ceràmiques; Il·lustració 
i narrativa gràfica; Reportatge videogràfic; Cal·ligrafia

4T CURS

Organització de la producció gràfica industrial. Control 
d’execució
Gestió del disseny gràfic
Assignatures optatives
Pràctiques professionals
Seminari d’introducció al projecte final de grau
Projecte final de grau

TITULACIÓ

Aquest és un títol superior de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, amb el mateix rang que el grau 
universitari. Permet a estudiants i titulats una mobilitat 
i un reconeixement vàlids en tot l’àmbit europeu, tant 
acadèmic com professional. Permet l’accés al màster
(tant dels ensenyaments artístics superiors com dels 
ensenyaments universitaris oficials) i als estudis de 
doctorat afins.

ACCÉS

Tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d’accés 
a la universitat per majors de 25 anys, i superar la prova 
específica d’accés.
Accés directe amb el títol de Tècnic Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny (o títol declarat equivalent). Es 
reserven dues places per grup.
Els més grans de 19 anys que no posseeixin la titulació 
requerida, hauran de superar una prova que acrediti la 
maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat

MODALITATS DE DEDICACIÓ

Aquests estudis són presencials. El primer any només 
es pot cursar a temps complet. Un cop superat el primer 
curs, l’alumnat pot triar la modalitat a temps complet o a 
temps parcial.

CONVOCATÒRIES

Avaluació continuada. Els estudis d’ESDAP tenen una 
única convocatòria per matrícula de cada assignatura. 
L’alumne/a disposarà d’un màxim de quatre convocatòries 
per a superar cada assignatura.
L’alumne/a pot sol·licitar pel seu interès l’anul·lació de 
convocatòria d’assignatura dins el termini establert 
per l’ESDAP i abans que hagi transcorregut el 50% de 
l’assignatura. L’anul·lació de convocatòria no exclou 
l’aplicació dels criteris de permanència.

ANUL·LACIÓ DE CONVOCATÒRIES

Assignatures del 1r semestre: del 8 al 19 de novembre 
Assignatures del 2n semestre: del 4 al 15 d’abril

PERMANÈNCIA

L’alumnat a temps complet disposa d’un màxim de sis 
anys per completar els seus estudis d’ESDAP i els que 
estudien a temps parcial en disposen d’un màxim de vuit.
S’estructura en tres fases:

FASE INICIAL

La constitueixen els 60 crèdits de primer curs. Per 
motiu de trasllat o de canvi d’ensenyament cal superar 
igualment els 60 crèdits d’aquesta fase inicial per accedir 
a la següent.

CRÈDITS A SUPERAR EL 1R ANY

Per poder continuar els estudis s’ha de superar un mínim 
de 24 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic. 
L’alumnat que no superi aquest mínim de crèdits causa 
baixa i haurà de superar de nou la prova d’accés per 
accedir a aquests estudis.

CRÈDITS A SUPERAR EL 2N ANY

En acabar el segon any s’ha d’haver superat la totalitat 
dels 60 crèdits que formen el primer curs acadèmic de la 
titulació. En el supòsit que li restin per superar un màxim 
de 12 crèdits d’aquests 60 inicials podrà formalitzar amb 
caràcter extraordinari una matrícula més. Si no els supera 
no podrà continuar els seus estudis a l’ESDAP.

FASE INTERMÈDIA

Comença el curs acadèmic següent al curs en què 
l’alumne/a ha superat els 60 crèdits que formen el primer 
curs.

CRÈDITS A SUPERAR

L’estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits 
matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic. 
L’alumne/a que durant dos anys acadèmics consecutius 
no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no 
podrà continuar aquests estudis a l’ESDAP.

FASE FINAL

L’alumne/a entra en aquesta fase quan ha superat 
210 crèdits. Per poder ser qualificat del treball de fi de 
grau l’alumnat ha d’haver superat la totalitat de les 
assignatures restants.

MOBILITAT

La mobilitat comença a tercer curs. L’alumnat podrà 



sol·licitar la realització d’intercanvis dins l’Espai Europeu 
d’Educació Superior EEES mitjançant el programa 
Erasmus.

MATRÍCULA

Fase inicial
L’alumnat ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer 
curs.

2n any
S’ha de matricular de tots els crèdits no superats el primer 
any. Si el primer any l’alumne/a ha superat un mínim de 
40 crèdits es podrà matricular de crèdits corresponents 
a assignatures de la fase intermèdia, amb obligació de 
matricular-se de tots els crèdits no superats, fins a un 
total màxim de 72 crèdits.

Fase intermèdia
Temps complet
Entre els dos semestres del curs l’alumnat ha de 
matricular-se d’un mínim de 48 crèdits i un màxim 
de 72, dels quals només 60 poden ser d’assignatures 
de les quals no s’hagi matriculat amb anterioritat. 
És obligatori matricular-se dels crèdits no superats 
anteriorment.

Temps parcial
S’ha de matricular d’un mínim de 24 crèdits i d’un 

màxim de 40 entre els dos semestres del curs 
acadèmic, amb l´obligatorietat de matricular-se 
prioritàriament dels crèdits no superats anteriorment.

Fase final
Entre els dos semestres del curs acadèmic l’alumne/a 
s’ha de matricular, cada any, de tots els crèdits que li 
falten per acabar els estudis, inclosos el treball de fi de 
grau i el pràcticum.

INTERRUPCIÓ DELS ESTUDIS
S’entén que l’alumne/a abandona els estudis un cop 
transcorren dos anys acadèmics sense que s’hagi 
matriculat. Per tornar-s’hi a matricular ha de fer la 
sol·licitud a l’ESDAP, que hi accedirà sempre que hi hagi 
places disponibles, i sense perjudici de l’aplicació dels
criteris de permanència.

AVALUACIÓ
Avaluació continuada. Els estudis d’ESDAP tenen una 
única convocatòria per matrícula de cada assignatura.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
Els estudis de Grau són presencials i no s’avaluarà els 
alumnes que hagin superat el 20% d’absentisme de les 
hores de docència a cada assignatura.


