
 

CONVOCATÒRIES, PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA 
Estudis Superiors de Disseny 

 

CONVOCATÒRIES 

1. Els alumnes disposen d’un màxim de quatre convocatòries per superar cada 

assignatura. 

2. La matriculació en qualsevol assignatura dona dret, a l’efecte d’avaluació, a una 

convocatòria dins el curs acadèmic en què es formalitza. 

3. En aquest sentit, i d’acord amb el que s’estableixi en la guia docent de cada 

assignatura, els alumnes poden superar l’assignatura durant el període lectiu de 

classes en el marc de l’avaluació continuada i, si escau, durant el període 

d’avaluació ordinària o durant el període d’avaluació extraordinària. 

4. L’anul·lació de la matrícula s’ha de sol·licitar mitjançant un escrit adreçat al 

director/a del centre, que ha de resoldre motivadament la sol·licitud i ha de 

notificar la resolució per escrit a la persona sol·licitant. En el cas que es 

concedeixi, aquesta circumstància s’ha de fer constar mitjançant una diligència 

a l’expedient acadèmic de l’estudiant. 

5. L’anul·lació no comporta, en cap cas, el dret a la devolució dels preus públics. 

6. El termini per sol·licitar l’anul·lació de la matrícula és de dos mesos comptadors 

a partir del dia en què comenci el semestre acadèmic.Les dates d'anul·lació de 

convocatòries d'assignatures estan en aquest enllaç. 

7. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Universitats podrà autoritzar, a petició escrita de l’estudiant, amb caràcter 

excepcional i per causes degudament justificades, una única nova convocatòria. 

 

PERMANÈNCIA 

S’estableixen dos tipus de règim general de permanència: 

Permanència a temps complet 

Permanència a temps parcial 

 

Permanència a temps complet 

S’entén per règim de permanència a temps complet la matriculació en el termini establert 

d’un curs complert, que equival a 60 crèdits europeus, repartits en dos semestres, i, si 

escau, de les assignatures pendents de cursos anteriors, en el nombre de crèdits 

europeus màxims permès per promocionar de curs. 

En tot cas, per tal de garantir la permanència, els estudiants a temps complet han 

d’aprovar com a mínim 12 crèdits europeus el primer any i 36 els dos primers anys. 

http://escoladisseny.com/adjunts/documents/899.pdf
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Els estudiants que vulguin cursar estudis a temps complet es poden matricular, com a 

màxim, d'una càrrega lectiva total no superior a 36 crèdits ECTS per semestre. 

Els estudiants que cursin els estudis en la modalitat de dedicació a temps complet poden 

sol·licitar per escrit a la direcció de l’Escola d’Art i Superior de Disseny una reversió per 

cursar-los en la modalitat a temps parcial a partir del segon any acadèmic. Les 

condicions de permanència en els estudis es resoldran sempre en funció del règim 

vigent de l’estudiant. 

Permanència a temps parcial 

Per ser considerat estudiant a temps parcial, l’interessat haurà d’acreditar 

documentalment que es troba en un dels supòsits següents: 

1. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la 

meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. 

2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o 

superior al 33 per cent. 

3. Tenir 55 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic. 

4. Estar en situacions de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones 

dependents. 

5. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que la direcció de l’Escola Superior 

de Disseny valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació 

a l’estudi a temps parcial. 

L’estudiant sol·licitarà per escrit a la direcció de l’Escola d’Art i Superior de Disseny la 

concessió del règim de permanència a temps parcial. L’Escola d’Art i Superior de 

Disseny, ateses les sol·licituds, resoldrà la concessió del règim de permanència a temps 

parcial. 

Els estudiants de Estudis Superiors de Disseny que hagin obtingut el règim de 

permanència a temps parcial poden matricular-se d’un mínim del 18 crèdits europeus i 

fins un màxim de 36 dels crèdits europeus que configuren el primer curs. 

Durant el segon any acadèmic s’han de matricular com a mínim de la resta de crèdits 

europeus que configuren el primer curs. 

Durant els anys acadèmics posteriors l’estudiant a temps parcial pot matricular-se d’un 

màxim de 45 crèdits europeus d’assignatures noves cada any acadèmic. 

Els estudiants que hagin obtingut el règim de permanència a temps parcial han d’aprovar 

almenys 6 crèdits a la finalització del primer any i, durant els dos primers anys 

acadèmics, n’han d’aprovar 24. 

Els estudiants que cursin els estudis en la modalitat de dedicació a temps parcial poden 

sol·licitar per escrit a la direcció de l’Escola d’Art i Superior de Disseny una reversió per 

cursar-los en la modalitat a temps complet a partir del segon any acadèmic. El capítol 
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IX defineix el procediment. Les condicions de permanència en els estudis es resoldran 

sempre en funció del règim vigent de l’estudiant. 

Pèrdua de la permanència als estudis 

En cas de no superar el nombre mínim de crèdits europeus, l’alumne matriculat (en 

qualsevol règim de permanència) sol·licitarà per escrit a la direcció de l’Escola d’Art i 

Superior de Disseny, la qual podrà autoritzar, un any més de permanència atenent 

situacions especials sobrevingudes i suficientment justificades. 

Si no obté permís de permanència, l’estudiant (en qualsevol règim de permanència) 

només pot tornar-se a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys 

acadèmics. S’entén que el dret a reiniciar un estudi després de dos anys d’haver-lo 

hagut d’abandonar es té un sol cop. Un nou incompliment de les condicions de 

permanència (en qualsevol règim de permanència) suposarà la desvinculació definitiva 

de la titulació. 

 

PROMOCIÓ 

1. Els estudiants en règim de permanència a temps complet només poden 

matricular-se d’assignatures de segon curs de la seva titulació quan hagin 

superat 44 crèdits europeus del primer curs. 

2. Els estudiants en règim de permanència a temps complet només poden 

matricular-se d’assignatures de cursos posteriors a segon, quan hagin superat 

90 crèdits europeus corresponents als dos primers cursos de la seva titulació. 

3. Els criteris de promoció no s’apliquen a l’alumnat en règim de permanència a 

temps parcial. 

 


