Normativa de Reconeixement de Crèdits
Curs 2020-21
El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per part del Departament d’Educació a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial, crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació reglada dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, o mitjançant altres vies.
Això es regula a la normativa estatal i autonòmica per al reconeixement i per a la transferència de
crèdits en els ensenyaments oficials i en el reglament intern de l’escola superior de disseny i arts
plàstiques (ESDAP Catalunya).

Normativa
Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre
reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació
Superior (BOE, núm. 302 – 16.12.2011).
Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del
reconeixement i transferència de crèdits, validació
d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits
individualitzat i altres procediments específics
en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
(DOGC, núm. 6024 – 14.12.2011).

Informació general de reconeixements
acadèmics
§§

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials
universitaris i Artístics Superiors cursats amb
anterioritat, tenint en compte l’adequació entre
les competències i els continguts de les assignatures cursades i el Pla d’Estudis ESDAP
Catalunya. Consulteu graella annex 1.

§§

Es reconeix crèdit ECTS per crèdit ECTS

§§

Reconeixement en títols cursats d’Ensenyaments superiors acabats: màxim el 60 % i es
computarà la qualificació obtinguda en el Centre
de procedència. El reconeixement de crèdits
pels quals no hi hagi qualificació no es tindrà en
compte a efectes de ponderació.

§§

Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara els Cicles Formatius de
Grau Superior d’arts plàstiques i disseny, tenint
en compte l’adequació entre les competències
i els continguts de les assignatures cursades i
el Pla d’Estudis ESDAP Catalunya. Consulteu el
PDF proposta per cada títol de tècnic superior
d’arts plàstiques i disseny. Aquests reconeixements no tenen qualificació i no es tindran en
compte a efectes de ponderació. Consulteu
graella annex1a.

§§

La participació en activitats culturals, de representació estudiantil i altres casos especificats
a la taula amb un màxim de 6 ECTS (consulteu
la taula en aquest document i l’apartat específic
de la graella annex 1a ).

Informació general
Criteris generals
Conforme a aquesta norma, a l’inici de cada curs
acadèmic l’ESDAP Catalunya informa a l’alumnat
del procediment relacionat amb el reconeixement
i la transferència de crèdits, de forma general a la
pàgina web del ESDAP Catalunya, i de forma més
concreta mitjançant xerrades informatives a les tutories a l’inici de l’obertura de cada procés.
1.

Els destinataris seran alumnes matriculats a
l’ESDAP Catalunya

2. El reconeixement s’aplica al Títol Superior de
disseny
No podran ser objecte de reconeixements:
Els crèdits corresponents als treballs de final
d’estudis o de fi de màster dels estudis que
l’alumne es trobi cursant.
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Informació general de
reconeixements per validació
§§

§§

L’experiència laboral i professional, i la formació no reglada, sempre que estigui relacionada
amb les competències de la titulació que està
cursant l’estudiant. Consulteu apartat específic
a la graella annex1b.

funció dels crèdits reconeguts. La renúncia de
reconeixements és prèvia al període la carta de
regularització.

Resta d’Alumnat (2n, 3r i 4t curs)
§§

La resta d’alumnes de l’ESDAP Catalunya que
tinguin reconeixements acadèmics presentaran
al campus d’origen la sol·licitud en el període
establert en el calendari de curs publicat al web,
comprès orientativament entre la darrera setmana de juny i la primera de juliol (tots els casos,
independentment del moment de matrícula).

§§

Aquesta petició s’ha de fer de manera formal
amb la presentació del model de sol·licitud de
reconeixement de crèdits i la documentació
necessària (títol, certificat d’estudis, etc.) a la
secretaria del campus ESDAP Catalunya en el
termini establert.

§§

L’alumne haurà de sol·licitar el reconeixement
de tots els crèdits susceptibles d’ésser reconeguts en tot el seu itinerari acadèmic. El criteri
general és que l’alumnat haurà de pagar el 25%
de tots els crèdits que se li han reconegut.

§§

*S’exceptuen els estudiants procedents de
trasllat de les EASD situades en el marc de “las
enseñanzas artísticas superiores Real Decreto
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación en las
materias y crèditos coincidentes en el RD”

§§

L’alumnat prèviament s’hauria de matricular de
les assignatures i després es fa un retorn de
l’import corresponent. Obtinguda la resolució
d’estudi dels reconeixements l’alumnat pot renunciar a els reconeixements durant el període
previ a la carta de regularització de retorn de
diners. L’alumnat no podrà tornar a sol·licitar els
reconeixements que ha renunciat.

Es reconeixerà per validació fins un màxim de
36 crèdits d’assignatures segons consta en els
blocs del document de la graella de l’annex 1b)

Procediment del reconeixement de
crèdits acadèmics
Alumnat de nou accés (primer curs)
§§

§§

§§

§§

L’alumnat de nou accés (primer curs), en el
moment de matricular-se, ha de sol·licitar el
reconeixement, per la qual cosa ha de marcar
a l’aplicació informàtica la casella de reconeixement.
L’alumnat de nou accés pendent de reconeixement farà un pagament del 25% del total de la
matrícula i un cop resolta la sol·licitud efectuarà
el segon pagament en el període previst per tal
de finalitzar el procés de matriculació.
Aquesta petició s’ha de fer de manera formal
amb la presentació del model de sol·licitud de
reconeixement de crèdits i la documentació
necessària (títol, certificat d’estudis, etc.) a la
secretaria del campus ESDAP Catalunya en el
termini establert.
Obtinguda la resolució d’estudi dels reconeixements, cal que es matriculi seguint el procediment de desprès d’haver pagat el 25%
dels 60 crèdits de primer curs, se’ls aplicarà
els reconeixements i a continuació hauran de
pagar la carta de regularització de matrícula en
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Trasllats / Traslados
§§

El Traslado de expediente entre centros públicos
superiores de diseño de otras comunidades autónomas para  continuar con los mismos estudios
se reconocerá la totalidad de créditos obtenidos.

§§

Una vez resuelta la convocatoria se procederá al estudio de reconocimientos de créditos
previo pago en secretaría de Campus ESDAP
Catalunya de destino. Precio: 58,65€ (3.4,
ORDRE ENS/80/2013) http://www.esdap.
cat/includes/idacwebmanager/attachment/
ORDRE_80_2013Preuspublics.pdfSi no se realizara el pago del precio público se libera la plaza
para adjudicarla al siguiente candidato.

§§

§§

Una vez realizado el estudio, los créditos de las
asignaturas reconocidas que no formen parte
de las materias que constan en el anexo 2 y 3
del RD 633/2010 del 14 de mayo se les aplicará
el precio público del 25% (5,43€) por crédito
reconocido (Artículo 3, ORDRE ENS/80/2013).
Consultar el documento annexo 2.
El alumnado una vez ha obtenido el estudio de
Reconocimientos, comunicarà a la secretaria del
campus adjudicado, la relación de asignaturas
que quiere cursar y esta realizará la alta manual
a partir de la información dada y procederá a
indicarle el importe y la forma de matrícula.

Informació complementària
§§

§§

En general, la Comissió de coordinació de Reconeixements i validació estudiarà i resoldrà totes
les sol·licituds de reconeixements de crèdits
durant el mes de juliol, excepte l’alumnat de
nou accés de la convocatòria de les proves de
setembre i segones adjudicacions de juliol.
En general, si hi ha demandes fora del termini
establert s’orientarà l’alumnat a presentar la
sol·licitud quan es torni a obrir el període de
sol·licitud, del curs següent.

§§

En general, només hi ha un sol període de
reconeixements establert en el calendari a
l’inici de curs coincidint amb el seu període de
matrícula (ordinari juny-juliol o alumnes nou accés setembre - segones adjudicacions de juliol
http://www.esdap.cat).

§§

S’exceptuen els casos dels reconeixements
per validacions, de mobilitat internacional, i per
participació en activitats, que tenen dues convocatòries (consulteu les dates de lliurament de
sol·licituds en el calendari del curs http://www.
esdap.cat ).

§§

El coordinador de la Comissió de Reconeixements del campus ESDAP Catalunya comunicarà a l’interessat la resolució. El termini màxim
per a resoldre i notificar les resolucions serà
d’un màxim de tres mesos a partir del dia següent a l’entrada de la sol·licitud en el registre.

Casos específics
Alumni ESDAP Catalunya que opta a una
nova especialitat
§§

L’alumni ESDAP Catalunya que opta a una nova
especialitat ESDAP Catalunya: es reconeixerà
la totalitat de crèdits obtinguts corresponents a
les matèries de formació bàsica cursades.

Reconeixement acadèmic de crèdits en
per la participació en activitats culturals,
de representació estudiantil i altres casos
descrits
Criteris
§§

Els destinataris seran alumnes matriculats a
l’ESDAP Catalunya.

§§

Aquests crèdits no es qualifiquen numèricament ni computen a efectes del còmput de la
mitjana de l’expedient acadèmic. A l’expedient
hi constarà APTE, segons RD 22/2015 23 de
gener (fins ara VA)
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§§

Els crèdits s’adjudicaran a partir de la taula
publicada per a cada curs segons el criteri de les
Comissions de reconeixements i de Coordinació
General de l’ESDAP Catalunya.

§§

Es reconeixerà fins un màxim de 6 crèdits
d’assignatures de les matèries optatives, del
total dels estudis que l’alumne estigui cursant.

certificat de la institució Oficial que acrediti
l’activitat realitzada i el període durant el qual
s’ha desenvolupat l’activitat. L’estudiant haurà
d’assistir almenys a un 80% de les sessions per
tal de que les activitats puguin ser objecte de
reconeixement.
§§

Procediment
§§

L’alumne podrà sol·licitar el reconeixement
d’activitats prèvia consulta al coordinador de la
Comissió de Reconeixements del seu campus.
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Una vegada obtingui els crèdits suficients per
sol·licitar el reconeixement d’una o més assignatures de les matèries d’optatives haurà
d’omplir el formulari específic i presentar-lo a
la secretaria del campus amb la documentació
acreditativa, en el període de recepció establert
(període de matrícula del següent semestre).

Taula de reconeixements per participació curs 2019 - 2020
Concepte

Dinamització
acadèmica

Crèdits
Acompanyament alumnes en mobilitat

1 ECTS

Acompanyament del nou alumnat ESDAP
Catalunya

1 ECTS

Participació en els cursos de llengua durant
l’estada de mobilitat (inclosos en el Learning
Agreement)

Fins a 3 ECTS

Període

Semestre

Delegat al Consell Escolar
Representació
estudiantil (Participació
mínima del 80% de
les sessions)

Delegat de curs

1 ECTS

Curs

Delegat Sindical
Càrrecs associacions d’alumnes

Participació en
activitats de promoció
ESDAP Catalunya

Participació en activitats de promoció de
l’ESDAP Catalunya (Saló d’ensenyament,
jornades portes obertes i altres actes de
promoció)

Fins a 2 ECTS
Entre 15 a 21 h de
participació directe = 1
ECTS. Entre 22 a 44 h de
participació directe = 2
ECTS.

Semestre /
curs
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Concepte

Crèdits

Període
Curs

Per la superació d’un
nivell superior al B2

Un certificat oficial de nivell corresponen a
C1 o superior.

3 ECTS

Participació en
programes de
solidaritat, de
cooperació i socials.

Certificació de participació especificat en
hores.

Fins a 2 ECTS

Certificat de C1 o superior
Semestre

Entre 15 a 21 h de
participació directe = 1
ECTS. Entre 22 a 44 h de
participació directe = 2 .

Reconeixement de crèdits
mitjançant altres vies en els
Ensenyaments Superiors de
Disseny de l’ESDAP CATALUNYA

Criteris generals

Procediment

§§

Els crèdits reconeguts mitjançant altres vies no
podran ser superiors al 15% del total de crèdits
que constitueixen el pla d’estudis que l’alumne
estigui cursant (36 crèdits).

§§

§§

Els crèdits reconeguts mitjançant altres vies no
incorporen la seva qualificació i per tant no computen a efectes de baremació de l’expedient. A
l’expedient constarà Apte (de moment VA).

L’alumne en el moment de la matrícula (prèvia
consulta amb el coordinador de campus de la
Comissió de Reconeixements) demana el reconeixement de crèdits a la secretaria del campus
a partir del formulari establert i fa l’aportació de
la documentació necessària segons els criteris
específics de cada bloc.

§§

El secretari del campus junt amb el coordinador
de la comissió de reconeixements remet la
petició a la Direcció General d’Ensenyaments de
Formació Professional Inicial i Règim Especial,
que resol, previ informe de la Comissió de coordinació de Reconeixements i Validació.

§§

El Departament d’Educació ha establert dos
períodes per cada curs per tal que els alumnes
puguin realitzar la petició de validacions (publicació del calendari del curs corresponent al web):

§§

Subjecte a la normativa d’Ensenyaments
Artístics Superiors, aprovada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

§§

Els porta a terme la Comissió de Validació
d’Ensenyaments Artístics Superiors.
Bloc 1: Experiència laboral.
Bloc 2: Experiència artística o professional.
Bloc 3: Experiència adquirida per altres estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

a. Anterior al primer semestre de curs.
b. Anterior al segon semestre de curs.
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Taula de reconeixements per per validació de
l’esdap catalunya curs 2019-2020
Concepte

Nom de l’assignatura

Crèdits

BLOC 1

Pràctiques professionals

8

BLOC 1

Entorn professional i econòmic del disseny

6

BLOC 1

Gestió del disseny

6

BLOC 2 i 3

Optativa de tallers d’aplicacions tècniques i recursos

3

BLOC 2 i 3

Optativa de tallers d’aplicacions tècniques i recursos

3

BLOC 3

Optativa de projectes monogràfics d’interdisciplinarietat

6

BLOC 3

Optativa de projectes monogràfics d’especialitat

6

BLOC 3

Optativa de teoria, crítica i humanitats

4

BLOC 3

Optativa de teoria, crítica i humanitats

4

oficial dels estudis cursats amb anterioritat en
centres superiors d’ensenyament o en un altre
centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior,
que no hagin conduit a l’obtenció d’un títol
oficial.

Transferència de crèdits
§§

§§

S’entén per a transferència de crèdits la inclusió, en els documents acadèmics oficials
acreditatius dels ensenyaments seguits per a
cada persona estudiant, de la totalitat dels crèdits que havent-se obtingut en ensenyaments
oficials, en centres d’ensenyaments artístics
superiors o en altres centres de l’Espai Europeu
d’Educació Superior, no s’han computat a efectes de l’obtenció del títol oficial.
Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en els
estudis oficials, cursats en qualsevol universitat i/o centre d’ensenyament superior, tant els
transferits com els reconeguts i els superats per
l’obtenció del corresponent títol, seran inclosos
al seu expedient acadèmic i reflectits al Suplement Europeu del Títol.

§§

Reconeixement de crèdits per
intercanvis Erasmus en els
Ensenyaments Superiors de
Disseny de l’ESDAP CATALUNYA
§§

L’ESDAP Catalunya ha elaborat unes normes
bàsiques per ordenar de manera general i servir
d’informació en el procés de reconeixement
acadèmic dels estudis i les pràctiques realitzades a l’estranger pels alumnes de l’ESDAP
Catalunya dins dels acords Erasmus.

§§

Aquests reconeixements els porta a terme la
Comissió de coordinació de Mobilitat internacional en col·laboració amb la Comissió de Reconeixements.

Procediment
§§

Caldrà fer una petició (instància) a la secretaria
del campus ESDAP Catalunya i l’aportació de
la documentació pertinent: certificat acadèmic

Documentació a lliurar: certificació acadèmica
oficial de l’activitat realitzada.
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