DIRECTRIUS
PROJECTE FI D’ESTUDIS
CURS 2018-19
DIRECTRIUS PER A LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE FI
D’ESTUDIS A L’ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY DE LES ILLES BALEARS

ASSIGNATURA: Projecte de fi d’Estudis
DEPARTAMENT: Projectes i Teoria del Disseny
TITULACIÓ: Estudis Superiors de Disseny
CARÁCTER: Assignatura obligatòria
CRÈDITS: 14 ECTS
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LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA
Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el
contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau
de Disseny establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació
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
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de
2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments
artístics superiors per a l’any acadèmic 2018-2019
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CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE DE FI D’ESTUDIS
El Projecte de fi d’Estudis (PFE) s’ha d’entendre com una assignatura
globalitzadora orientada a l’avaluació integrada de competències
específiques i transversals associades al títol.
L’objectiu del Projecte de fi d’Estudis (PFE) és la realització d’un projecte
dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al
llarg de la titulació, i que permeti l’avaluació de la capacitat professional.
El projecte serà proposat per l’alumne amb la participació del professor, i
s’haurà treballat a l’assignatura Preprojecte Fi d’Estudis.
Cada alumne tendrà un professor-tutor per a desenvolupar el PFE.
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METODOLOGIA
Activitat formativa

Tutories grup
sencer
(En el cas que el tutor
tengui més d’un alumne)
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Metodologia

Guies sobre la presentació oral i
escrita del PFE

Tutories
individuals

Seguiment de l’alumne. Cliqueu aquí
per descarregar el model.

Sessió
d’avaluació

Defensa oral del projecte

Treball personal

Treball individual i autònom de
l’alumne

MATRÍCULA I CONVOCATÒRIES
Per matricular-se del PFE serà necessari haver superat 160 crèdits
europeus del pla d’estudis de la titulació.
La matrícula dóna dret a una convocatòria amb avaluació
ordinària i extraordinària.
En el moment de la defensa del PFE s’hauran d’haver superat la
resta de crèdits de la titulació, excepte les pràctiques en
empresa.

Aquells que han de cursar el projecte juntament amb
assignatures de segon semestre tindran l’avaluació ordinària al
juny i l’extraordinària al setembre.
Aquells que han de cursar el projecte amb totes les assignatures
de segon semestre aprovades tindran l’avaluació ordinària al
gener i l’extraordinària al juny.
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ORGANITZACIÓ DEL PFE: TRIBUNALS
Es nomenarà un tribunal per a cada especialitat i a cada tribunal
hi haurà un president, un secretari i tres vocals.

Funcions del tribunal:
• Avaluar el PFE i la seva defensa oral, d’acord amb els criteris
d’avaluació fixats a la Guia Docent.

• Atendre, després de la publicació de les qualificacions, als
alumnes que ho creguin oportú.
• Resoldre qualsevol eventualitat que es pugui produir.
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ORGANITZACIÓ DEL PFE: PROFESSORS TUTORS
Seran escollits pels alumnes d’entre el professorat disponible i tindran
la funció d’orientar als estudiants en els següents aspectes:

• Plantejar uns objectius de treball i vetllar per a que aquests objectius
es desenvolupen amb el temps establert.
• Establir, juntament amb l’alumne, el calendari de realització del PFE.
• Orientar documentalment, metodològicament i procedimentalment.
• Seguir del desenvolupament del treball.
• Elaborar un informe individualitzat per a cada PFE presentat, avaluar
quantitativament i qualitativament el PFE.

• Vetllar per a que el PFE tingui la qualitat suficient.
• Coordinar-se amb els assessors, si és el cas.
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ORGANITZACIÓ DEL PFE: ASSESSORS
Cada alumne, a més del professor-tutor, pot tenir assessors. Aquests
assessors poden ser professors del centre o professionals externs. La
funció principal dels assessors serà orientar als estudiants, en els

següents aspectes:
• Ajudar l’alumne en temes concrets del desenvolupament del projecte.
• Coordinar-se amb els professor-tutors.
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PRESENTACIÓ DEL PFE
Una vegada finalitzat el PFE, l’alumne l’haurà de presentar, en la data
prevista al calendari que s’elaborarà cada curs, a la Secretaria del
centre i dirigit al President del Tribunal corresponent.

La realització, presentació i defensa del PFE es podrà efectuar en
qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.
Podrà també utilitzar una llengua estrangera en el PFE i en la seva

defensa pública, a petició de l’estudiant (proposta de projecte en
l’idioma desitjat i instància general) i autorització del tribunal, durant el
primer mes d’iniciar el PFE.
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PARTS DEL PFE
• Memòria completa escrita i documentació visual del PFE en
format paper, excepte que per la naturalesa del projecte sigui
imprescindible un altra mitjà digital o electrònic.

• Maquetes, prototips, books, etc. (segons l’especialitat)
• Un únic plafó de 100 x 70 cm en format pdf segons els models
que es trobaran a disposició de l’alumnat. Cliqueu aquí per
descarregar les plantilles dels plafons.

• Un arxiu digital que contindrà:
• La memòria en pdf.
• El plafó en pdf.
• Tota la documentació gràfica i visual del projecte.
• Entre 5 i 7 imatges significatives amb alta resolució.
• Un text descriptiu del projecte entre 100 i 200 paraules en
word i pdf.
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DEFENSA DEL PFE
La defensa del PFE serà realitzada per l’estudiant de manera
presencial en la data i hora establerta i al lloc condicionat i
assignat a tal efecte i de manera pública, durant un temps

màxim de 20 minuts, contestant posteriorment a les preguntes,
aclariments, comentaris i suggeriments que puguin plantejar els
membres del tribunal i només ells.
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL PFE
Criteris d’avaluació i qualificació del professor-tutor
• L’autonomia demostrada en el desenvolupament del PFE.
• La planificació del projecte i l’assistència regular a les sessions
de tutoria.
• L’aprenentatge de les tècniques projectuals i de recerca.
• El nivell de dificultat del projecte i la capacitat de resposta de
l’alumne enfront d’aquesta dificultat.
• La qualitat del PFE.
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL PFE
Criteris d’avaluació i qualificació del tribunal
• L’estructura de la memòria.
• El domini del procés metodològic i la capacitat d’anàlisi.
• La claredat amb què s’ha documentat i la correcció de
l’expressió.
• La capacitat de síntesi.
• Les alternatives plantejades.
• El valor afegir aportat per l’alumne.
• La creativitat i la innovació.

• La dificultat del treball.
• La qualitat d’execució del projecte.
• Coneixement i aplicació de la normativa en matèria de
documentació.
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• La capacitat de valorar el treball realitzat.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL PFE
• Cada membre del tribunal emetrà una nota.
• La nota del tribunal serà la mitjana aritmètica de les notes dels
membres del tribunal.
• El professor-tutor també emetrà una nota.
• En cas que el professor tutor formi part del tribunal, només emetrà la
nota com a tutor.

NOTA FINAL PFE

NOTA
TRIBUNAL
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80%

20%

NOTA
TUTOR

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL PFE
Una vegada publicades les qualificacions, l’alumne podrà tenir, si ho
considera oportú, una entrevista amb una representació del tribunal,
en la data i hora establerts a tal efecte, per resoldre els possibles
dubtes que pugui tenir.
En el cas de persistir un desacord amb la qualificació, l’alumne podrà
interposar una reclamació per escrit en els terminis establerts, en
qualsevol cas després d’haver parlat amb el tribunal, la qual serà
tramitada sempre i quant estigui correctament argumentada.
Les revisions de qualificació seran resoltes pel propi tribunal,
mitjançant un informe, amb la resolució de ratificació, increment o
decrement de la qualificació.

En cap cas podrà ser avaluat positivament un projecte copiat o plagiat.
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En cas de qualificació de suspens, el Tribunal emetrà, d’ofici, un
informe raonat, per tal que l’alumne pugui refer el treball corregint les
deficiències apreciades. En qualsevol cas, l’alumne podrà presentar-se
a la següent convocatòria per tal de superar-lo.

TRIBUNALS DEL PFE 2018-2019
GRÀFIC

INTERIORS

PRODUCTE

MODA

Clara Catalan

Antoni Torandell

Irene Mestre

Elena Segura

Federico García

Margalida Canet

Antoni Bauzà

Mar Vilalta

Jordi Sempere

Toni Riera

Maria Bel Riera

Margalida Bal·le

Mariano Aguilar

Pere Nicolau

Marta González

Cristina Barriga

Dulce Reynes

Rosa Sánchez

Jaume Estades

Pilar Rovira

Miquel Oliver

Toni Riera

Dulce Reynes

SUPLENTS
Fátima Arjona
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CALENDARI DEL PFE 2018-2019
19 de novembre

Anul·lació de matrícula per a les assignatures que comencen al
primer semestre

17 de gener

Lliurament del PFE a Secretaria

22-23 de gener

Presentació i defensa del projecte (totes les especialitats)

28 de gener

Publicació de les qualificacions

30 de gener

Darrer dia per presentar sol·licitud de revisió de nota

24 juny

Anul·lació de matrícula per a les assignatures que comencen al segon
semestre
Lliurament del PFE

27-28 de juny

Presentació i defensa del projecte (totes les especialitats)

3 de juliol

Publicació de les qualificacions

5 de juliol

Darrer dia per presentar sol·licitud de revisió de nota

3 setembre

Lliurament del PFE a Secretaria (només alumnat que ha cursat 18-19
amb assignatures de 2n semestre)

9-10 setembre

Presentació i defensa del projecte (només alumnat que ha cursat 1819 amb assignatures de 2n semestre)

13 setembre

Publicació de les qualificacions

17 setembre

Darrer dia per presentar sol·licitud de revisió de nota

4 d’abril
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* Qualsevol canvi en aquest calendari es comunicarà oportunament

PLAFÓ VERTICAL

DESCÀRREGUES
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PLAFÓ HORITZONTAL

DESCÀRREGUES
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