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GUIA DOCENT 2017-2018 
 

1. Identificació de l’assignatura  

 

Titulació: Títol Superior de Disseny 

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics 

Nom de l’assignatura/codi:  EDG24-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY GRÀFIC 
   EDI24-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY D'INTERIORS 
   EDM25-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY DE MODA 
   EDP25-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY DE PRODUCTE 

 

Especialitat Curs Període Tipus Nombre de crèdits ECTS 

Producte Quart Primer Específica 4  

 

Departament:    Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat 

 

Idioma: Català/castellà/anglès 

 
Professorat responsable: 
 
Jaume Enric Rado Roca 
Correu electrònic:    placements@escoladisseny.com 
 
Altres professors: 
 
Maria del Pilar Rovira Serrano 
Correu electrònic:    placements@escoladisseny.com 
 
Cap de departament 
 
Maria del Pilar Rovira Serrano 
Correu electrònic:    placements@escoladisseny.com 
 

2. Contextualització 

 
2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura (matèria a la qual pertany l’assignatura i conjunt d’assignatures vinculades entre si, i paper de l’assignatura 
dins el pla d’estudis) 
 
Pràctiques acadèmiques externes. 
 
2.2. Perfil professional (interès de la matèria per la professió, amb exemples) 
 
El Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de 
les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, 10-09-2013) institueix les 
pràctiques externes als estudis superiors de disseny, i la Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març 
de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors 
(BOIB núm. 37, 18-03-2014) regulen les pràctiques externes a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. 
 
D’acord amb l’article 9.6 del Decret 43/2013, les pràctiques acadèmiques externes, 12 ECTS (300 hores), són activitats de naturalesa 
formativa, realitzades pels estudiants en entitats col·laboradores nacionals o internacionals, fora de les dependències educatives, 
supervisades per l’Escola d’Art i Superior de Disseny, que tenen com a objectiu aplicar i complementar la formació acadèmica de 
l'estudiant, afavorir l’adquisició de competències transversals, generals i específiques del títol de grau de disseny en un àmbit productiu 
real, i apropar l’estudiant a la realitat del mercat de treball on exercirà la seva activitat una vegada s'hagi graduat. En el mateix sentit es 
pronuncia la Resolució d’11 de març de 2014. 
 
Per altra banda, l’article 9.6 del Decret 43/2013, juntament amb l’article 4 de la Resolució d’11 de març de 2014 explica que les pràctiques 
acadèmiques externes poden ser de dos tipus: curriculars i extracurriculars, i es desenvoluparan en les condiciones que determina 
l’esmentada Resolució d’11 de març de 2014. 
 
En tot cas, la normativa en vigor promulgada pel Govern d’Espanya i la Comunitat Autònoma sobre la matèria, s’aplicarà amb caràcter 
supletori a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiantes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. 
 
Per altra banda, l’estudiant pot sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per experiència laboral, professional i/o empresarial en 
activitats productives i/o de serveis, per la qual cosa haurà d’acreditar experiència laboral, professional i/o empresarial equivalent, com a 
mínim, a dos anys a jornada completa, en una activitat productiva i/o de serveis relacionada directament amb el títol de grau de disseny 
en l’especialitat que cursen, podran obtenir reconeixement fins un màxim de 12 crèdits ECTS de l’assignatura “Pràctiques acadèmiques 
externes” per l’esmentada experiència. Els articles 8 a 12 de la Resolució d’11 de març de 2014 expliquen el procediment. 

mailto:placements@escoladisseny.com
mailto:placements@escoladisseny.com
mailto:placements@escoladisseny.com


 

2/5 

 

3. Requisits 

 
3.2. Requisits essencials (els coneixements, les habilitats i les actituds sense els quals no poden ni començar a treballar en aquesta matèria. També s’han 
d’especificar les assignatures que s’han d’haver superat) 
 
Per optar a realitzar pràctiques acadèmiques externes l’alumnat ha d’haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents al pla 
d’estudis de la titulació 
 
3.2. Requisits recomanables (els coneixements, les habilitats i les actituds que poden millorar el rendiment en aquesta matèria. També s’han 
d’especificar les assignatures que és recomanable haver superat) 
 
No està previst cap altre requisit per cursar l’assignatura. 
 

4. Competències 

 
4.1. CT/Competències transversals (tria i marca les corresponents a l’assignatura) 
 

☒ CT09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos. 

☒ CT11 
Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, 
mediambiental i cap a la diversitat. 

☒ CT13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional. 

☒ CT15 
Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici 
professional. 

 
4.2. CG/Competències generals (tria i marca les corresponents a l’assignatura) 
 

☒ CG07 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris. 

☒ CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial. 

☒ CG11 
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el 
diàleg. 

 
4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat 
 
• Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny. 
 

5. Resultats d’aprenentatge 

 
• Orientar l’estudiant vers el seu futur professional. 
• Aplicar en el món real els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre educatiu. 
• Practicar les habilitats comunicatives i socials. 
• Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent. 
• Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial, professional i laboral. 
• Integrar l’estudiant en el mercat de treball. 
• Integrar l’estudiant en un equip de treball. 
• Desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica. 
• Actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa. 
• Aprendre a prendre decisions. 
• Respectar les normes de seguretat col·lectiva i individual establertes per l’entitat col·laboradora. 
• Respectar la pròpia feina i la feina dels altres. 
 

6. Continguts (distribuïts en unitats d’aprenentatge) 

 
Participació en les activitats pròpies de l’entitat col·laboradora. Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge. Adquisició de 
comportaments preventius i d’emergència. 
 
L’estudiant participarà en les activitats pròpies de l’entitat col·laboradora, que es concretaran en el Projecte Formatiu, per exemple: 
- Adquisició de comportaments preventius i d’emergència. 
- Ubicació física d’útils, eines, aparells, maquinària i matèries primeres. 
- Suport a la realització de projectes de disseny. 
- Suport a l’atenció general de clients i/o proveïdors. 
- Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge. 
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7. Metodologia docent  

 
7.1. Estratègies generals metodològiques 
 
Les pràctiques acadèmiques externes, en qualsevol d’ambdues modalitats, es realitzaran, entre l’1 de setembre i al 31 d’agost del curs 
acadèmic en curs, en entitats col·laboradores nacionals i internacionals, sense limitacions, tindran un projecte formatiu i estaran 
tutoritzades. 
 
Des del centre des recomana l’alumnat cercar una altra entitat col·laboradora pel seu compte, la qual cosa permetrà l’alumnat actuar de 
manera autònoma, responsable i respectuosa a l’hora de prendre decisions (objectiu ’aprenentatge) i ajudarà a valorar la importància de 
la iniciativa (CT15) y permetrà l'alumnat conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les 
diferents especialitats de disseny (CE).  
 
A més, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears conta amb un catàleg d'empreses amb les quals col·labora habitualment. 
L'assignació d'un estudiant a una entitat col·laboradora la farà el tutor acadèmic en les condiciones que estableix la Resolució d’11 de març 
de 2014. 
 
El centre subscriurà un conveni de cooperació educativa amb l’entitat col·laboradora. En el supòsit que un alumne dugui a terme les 
pràctiques externes a més d’una empresa o entitat, s’ha de signar un conveni de cooperació educativa amb cada una d’aquestes. En tot 
cas, aquesta modalitat de practiques s’ha de fer el mateix any acadèmic. 
 
Les pràctiques es desenvoluparan d’acord amb el programa formatiu pactat entre el tutor acadèmic, el tutor de l’entitat col·laboradora i 
l’estudiant, en les condicions que determina la Resolució d’11 de març de 2014 (especialment pel que respecta a la durada i l’horari de 
pràctiques externes). 
 
S’estableix es següent règim d’incompatibilitats: 
a) L’horari de classes de l’estudiant i el de les pràctiques no podran coincidir. 
b) No es podrà tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques 
c) No podran coincidir en el temps dos projectes formatius. 
d) L’expedició del títol acadèmic de l’estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu. 
 
L’avaluació de les pràctiques externes s’ha de desenvolupar en les condicions que determina la Resolució d’11 de març de 2014, per la qual 
cosa s’han de tenir en compte: 
• L’informe final del tutor de l’entitat col·laboradora. 
• La memòria final de les pràctiques externes de l’estudiant (també de l’informe intermedi, si n’hi ha). 
• L’informe de valoració final del tutor acadèmic. 
 
En superar les pràctiques acadèmiques externes, el centre expedirà a l’estudiant un document acreditatiu d’acompliment del projecte 
formatiu de pràctiques acadèmiques externes. 
 
Atès que es tracta de pràctiques acadèmiques externes, l’única manera de recuperar l’assignatura és repetint-les en la mateixa entitat 
col·laboradora o en una altra diferent, amb el mateix sistema d’avaluació i qualificació descrit en aquesta guia docent. Per tal de no 
perdre la segona convocatòria, les pràctiques externes s’han d’iniciar com a termini màxim l’1 de juliol, o en data anterior.  
 
Finalment, es recorda els estudiant que poden presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques externes 
(Annex III del Decret 43/2013, modificat per la disposició final quarta del Decret 4/2017; article 7.2 de la Resolució d’11 de març de 2014). 
 
a) Per fer les pràctiques externes al territori espanyol. 
 
L’estudiant ha d’emplenar en un formulari en línia i presentar: 
• DNI en vigor amb una data de caducitat no inferior a 90 dies a la data prevista de finalització de l’estada de pràctiques externes. 
• Pressupost detallat, que necessàriament ha d’incloure: viatge d’anada i tornada, allotjament, transport in situ, manutenció, 
assegurança de viatges (assistència sanitària, repatriació), etc. 
• Carta de motivació, en la qual l’estudiant ha de explicar: 
• L’interès en el lloc de destinació. 
• L’interès en l’entitat col·laboradora. 
• El lloc on viurà. 
• Els diners amb el quals es mantindrà. 
 
Recordem als estudiants que ni el centre ni l'Administració es fan càrrec de de les despeses de transport ni a Mallorca ni fora de la illa; 
tampoc es fan càrrec de cap altra despesa suplementària. 
 
b) Per fer les pràctiques externes a l’estranger, en el marc del programa Erasmus+. 
 
L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears gestiona el programa Erasmus+ mobilitat per pràctiques. Consulteu les 
convocatòries, requisits, documentació i terminis a la web del centre ( http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php ). 
 
c) Per fer les pràctiques externes a l’estranger, fora del marc del programa Erasmus+. 
 
L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears treballa per facilitar la mobilitat de l’alumnat en programes europeus i 
internacionals. Sense aquest marc jurídic NO és possible la mobilitat. 
 

http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php
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En tot cas, l’estudiant podrà fer una petició amb un mínim de 6 mesos d’antelació a la data de partida. A més d’emplenar en un 
formulari en línia, ha de presentar la següent documentació: 
• DNI en vigor amb una data de caducitat no inferior a 90 dies a la data prevista de finalització de l’estada de pràctiques externes (països 
de l’espai Schengen) 
• Passaport en vigor amb una data de caducitat no inferior a 90 dies a la data prevista de finalització de l’estada de pràctiques externes 
(resta de països). 
• Targeta sanitària europea (si escau). 
• Nivell d’idioma B1 MERC del país de destinació i/o de l’idioma de treball de l’entitat col·laboradora. 
• Carta d’invitació de l’entitat col·laboradora. 
• Pressupost detallat, que necessàriament ha d’incloure: viatge d’anada i tornada, allotjament, transport in situ, manutenció, 
assegurança de viatges, etc. 
• Carta de motivació, en la qual l’estudiant ha de explicar: 
• L’interès en el lloc de destinació. 
• L’interès en l’entitat col·laboradora. 
• El lloc on viurà. 
• Els diners amb el quals es mantindrà. 
A la mateixa carta de motivació l’estudiant ha de demostrar que ha contactat amb l’ambaixada/consolat del país de destinació i coneix el 
procediment per tramitar el visat. 
 
L’estudiant presentarà documents originals, no s’admeten còpies digitals. En tot cas, ateses les circumstàncies geopolítiques del país, el 
Departament de Relaciones Internacionals, Cooperació i Mobilitat podrà demanar altres documents que consideri adients. 
 
Un cop estudiada tota la documentació, si el Departament decideix acceptar la proposta (que es tot cas estarà vinculada a l’existència de 
convenis internacionals subscrits per Espanya), l’estudiant aportarà en el moment de signar el conveni i el projecte formatiu: 
• Còpia acarada del bitllet d’anada i tornada. 
• Copia acarada de l’assegurança de viatges. 
• Còpia acarada del visat i altres requeriments consulars (si escau). 
 
Recordem els estudiants que ni el centre ni l'Administració es fan càrrec de cap despesa (viatge d’anada i tornada, allotjament, transport 
in situ, manutenció, assegurança de viatges, etc.), derivada del fet de fer les pràctiques fora de Mallorca, ni de cap altra despesa 
suplementària. 
 
Si l’estudiant vol optar a les ajudes econòmiques del programa Erasmus+ ha de tenir en compte que la petició s’ha de fer amb una 
antelació mínima d’un any escolar; en tot cas, el termini per sol·licitar les ajudes finalitza el 15 de gener de cada any natural, per gaudir 
l’ajuda el curs següent. Tota la informació està disponible en la web del centre (http://www.escoladisseny.com). 
 
d) Per reconèixer les pràctiques externes. 
 
Els articles 8 a 12 de la Resolució d’11 de març de 2014 expliquen el procediment a seguir per als estudiants que han demanat el 
reconeixement de crèdits ECTS. La instància per sol·licitar el reconeixement de crèdits està disponible a la web del centre 
(http://www.escoladisseny.com). 
 
7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge 
 
En principi, no es necessària cap organització ni tipus d’activitat d’aprenentatge. 
 
7.3 Instal·lacions del centre i material 
 
Sala de reunions. 
Ordinador amb connexió a Internet. 
Telèfon. 
 
Les pràctiques externes es desenvolupen a l’espai de l’entitat col·laboradora. 
 
7.4 Activitats interdisciplinàries 
 
En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat complementària. 
 
7.5 Activitats complementàries 
 
Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si 
escau). 
 

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants (L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició 
i consolidació de les competències establertes d’acord amb el perfil professional definit per a l’especialitat corresponent) 

 
Dins cada curs (any/semestre) es diferencien tres períodes d’avaluació:  

a) El període d’avaluació contínua, que es du a terme durant el període lectiu de cada curs (any/semestre), i que ha se suposar, al menys, el 50 % de la 
qualificació final. 

b) El període d’avaluació complementària i final, que es du a terme a la finalització de cada curs (any/semestre) i en el qual es poden programar tant les 
recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o proves de l’avaluació final. 

c) El període d’avaluació extraordinària, que es du a terme a la finalització de cada curs (any/semestre) i en el qual es fa la recuperació de l’avaluació final 
i, si escau, també es pot programar la recuperació de les activitats d’avaluació contínua. 

http://www.escoladisseny.com/
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8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas) 
 
El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general. 
 
8.2. Criteris d’avaluació (tria i marca les corresponents a l’assignatura) 
 

☒ CA01 Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades 

☒ CA02 Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades 

☒ CA03 Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament 

☒ CA04 Demostra interès per la matèria 

☒ CA05 Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura 

☒ CA06 Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades 

☒ CA07 Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura 

☒ CA09 Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades 

☒ CA10 Planifica correctament el temps i les activitats programades 

☒ CA12 Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat 

☒ CA13 Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts 

☒ CA14 Presenta correctament les activitats programades 

☒ CA15 Resol correctament les activitats programades 

 
8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació 
 

Procediments i tècniques d’avaluació 
Tipus 

(*) 
Criteris d’avaluació 

Criteris de 
qualificació o 

ponderació 

Itinerari 

Tècniques d’observació (assistència, retard, 
participació, interès). 

*80% d’assistència, acordat en reunió de 
Departament de Ciències Socials i 
Jurídiques de 16 de setembre de 2016. 

NR CA1, CA2, CA4 10% 

Treballs escrits individuals i/o en grup: 
assajos, memòries, informes... 

R CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15 80% 

Prova objectiva final escrita individual R CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15 10% 

Total 100 % 

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el 
període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R 
(recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació). 
 
L’itinerari s’aplicarà en avaluació ordinària i extraordinària. 
 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària 

 
9.1. Bibliografia bàsica:  
 
Cap. 
 
9.2. Bibliografia complementària:  
 
Cap. 
 
9.3. Altres recursos:  
 
Inscripció per a les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, https://goo.gl/forms/h9f5oE4LMGvCPUzq1. 
Prova objectiva final de les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, http://goo.gl/forms/EfdfxzcScb 
Participa en el programa Eramus+ amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, 
http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, http://www.sepie.es/. 
EUROPASS, http://europass.cedefop.europa.eu. 
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