BAU, CENTRE
UNIVERSITARI
DE DISSENY
DE BARCELONA

Normativa “Diploma en Disseny Gràfic”
1. Matrícula
Consideracions prèvies
Abast de la matrícula. La matrícula d’una assignatura del pla d’estudis dóna dret a dues convocatòries d’avaluació dins de l’any acadèmic matriculat. La matrícula d’un curs és de 30 ECTS.
L’estudiant que vulgui fer una matrícula diferent d’aquest creditatge, ho haurà de sol·licitar
mitjançant una instància.
Matrícula de primer curs
Estudiants de primer curs. En iniciar els estudis l’alumne haurà de matricular-se de tots els crèdits de primer curs del pla d’estudis corresponent.
Anul·lació de matrícula de curs
Durant el primer trimestre del curs acadèmic l’estudiant podrà sol·licitar l’anul·lació de matrícula de curs al director del Centre. En cas que la sol·licitud sigui resolta favorablement, l’estudiant
podrà sol·licitar reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, quedant subjecte a la decisió final
del Centre. Quan l’alumne anul·li la matrícula fora del termini establert -1er trimestre-, en el cas
de voler seguir estudiant a BAU, haurà d’abonar l’import pendent del curs. En cas contrari, el
Centre es reserva el dret de matrícula d’aquest alumne.
L’anul·lació de la matrícula no comportarà la devolució de l’import abonat; només hi haurà
devolució, total o parcial, quan l’anul·lació es produeixi abans del 30 d’octubre i per causa de
malaltia greu de l’estudiant.
Convalidacions
Qualsevol alumne que sol·liciti convalidació d’assignatures ho haurà de fer per instància i aportar la documentació necessària. BAU atorga a totes les assignatures convalidades la nota de 5’5.
L’assignatura convalidada implica igualment el pagament dels crèdits corresponents.
Les dates límit per presentar la sol·licitud de convalidació d’assignatures són:
• Assignatures anuals, fins el 4 de desembre.
• Assignatures de primer trimestre, fins el 27 d’octubre.
• Assignatures de segon trimestre, fins el 29 de gener.
• Assignatures de tercer trimestre, fins l’1 d’abril.
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Incompatibilitats de matrícula
Les incompatibilitats entre assignatures condicionen la matrícula com queda descrit a la següent taula:
PLA 2010
Diploma en Disseny Gràfic
Projectes 1

Projectes 2
Editorial
Projectes 2
Identitat Corporativa
Projectes 2
Publicitat

2. Informació econòmica
Finançament de la matrícula
Abans de començar el període de matriculació, BAU farà públic el preu del crèdit per aquell
curs acadèmic.
L’import de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits als quals l’estudiant es
matricula pel preu de cada crèdit.
Modalitats de pagament
L’estudiant podrà abonar l’import del curs bé sigui fent un pagament únic del import total del
curs, al qual s’aplicarà un 3% descompte, bé sigui per pagament fraccionat fent un primer pagament en formalitzar la matrícula i la resta en nou quotes.
Els pagaments es poden realitzar directament a secretaria, per domiciliació bancària o bé per
transferència bancària.
Quotes mensuals
El pagament de les quotes mensuals s’ha de fer efectiu en els 5 primers dies de cada mes. Els
rebuts retornats pel banc es pagaran en efectiu a secretaria amb un recàrrec de 3 euros per despeses bancàries.
Un retard de dos mesos en el pagament de les mensualitats, pot comportar anul·lació de la
matrícula.
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Baixes
El fet de donar-se de baixa no comportarà la devolució de les quantitats abonades. L’estudiant
que es doni de baixa haurà de comunicar-ho per escrit a secretaria abans del dia 25 de cada mes.
En cas contrari haurà d’abonar l’import de la mensualitat del mes següent.
Si la baixa es presentés dins del primer trimestre, l’estudiant podria tornar a sol·licitar plaça pel
següent curs quedant subjecte a la decisió del Centre. Si la baixa es presentés passat el primer trimestre l’estudiant per poder continuar estudis a Bau hauria d’abonar l’import del curs complert.
Assegurances
BAU cobreix als seus estudiants amb una assegurança d’accident escolar. S’entén per accident escolar aquell que es produeix en la realització d’activitats directament relacionades amb el Centre.
L’estudiant que realitzi pràctiques en empreses, haurà de contractar obligatòriament una assegurança d’accidents per a l’activitat. Tal com ho regula el Decret 1497/1981 de 19 de juny;
modificat pel Real Decret 1845/1994 de 9 de setembre.
3. Els treballs
Lliurament de treballs
La data de lliurament de treballs no pot ser alterada sota cap concepte, tot i així alguns professors /assignatures poden admetre la presentació del treball en procés.
La recuperació dels treballs (2ª convocatòria) es realitza a finals de curs segons les dates previstes en el calendari escolar. Aquestes recuperacions són per a aquells alumnes que en les dates
previstes no van poder acabar una part del treball, no per intentar fer en unes setmanes el que
no s’ha fet durant tot un curs.
Correccions de treballs
El dia de lliurament dels treballs depenent de l’assignatura, cada alumne exposa, argumenta
i justifica el seu treball dins de l’aula, sempre que la correcció pugui ser oberta i global; pedagògicament, creiem, que les accions en grup són enriquidores per a potenciar la participació i
l’expressió.
A més l’alumne rep per part del professor els primers comentaris generals i la valoració sobre el
seu treball. Si s’escau el professor s’endú els treballs per a la seva correcció definitiva i la valoració final. Tot alumne té dret a recuperar els seus treballs un cop hagin estat corregits, per això
haurà de quedar d’acord amb el professor, el Centre no se’n fa responsable.
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Revisió de treballs
En cas de desacord amb alguna valoració (de treball o nota final) el professor i/o l’alumne, dins
del termini establert en el calendari acadèmic, pot sol·licitar la seva revisió per escrit al coordinador de la seva especialitat. El coordinador designarà, si ho considera oportú, un tribunal
format per ell mateix, dos professors i un alumne matriculat a la mateixa assignatura.
Per tenir dret a un tribunal, cal que l’alumne compleixi la normativa pel que fa a l’assistència, el
lliurament de treballs dins els terminis i l’actitud a classe. El tribunal escoltarà les opinions de
l’alumne i del professor i si ho considera oportú, podrà modificar la qualificació inicial. L’acta
corresponent serà signada pels membres del tribunal.
4. L’avaluació
Els alumnes tenen dret a conèixer els criteris d’avaluació i qualificació de cada assignatura. A
l’inici del curs, cada professor farà la presentació de la seva assignatura i programa a la vegada
que definirà els seus criteris d’avaluació i funcionament a l’aula.
Dins dels paràmetres pedagògics de BAU, l’assistència, el procés evolutiu i el nivell de coneixements adquirits són determinants.
Els criteris que es tenen en compte en l’avaluació són els següents:
• Educatius. Correcció en la presentació. Seguiment de les directrius donades. Atenció i
acompliment dels processos de treball. Adquisició dels coneixements, teòrics o tècnics,
plantejats.
• Personals. Esforç personal, afany de superació i evolució. Motivació, interès, implicació i
il·lusió.
• Creatius. L’alumne haurà de procurar fugir de les fórmules donades i esforçar-se en trobar
la seva pròpia forma d’expressió. Els processos són més importants que els resultats.
De vegades les bones solucions poden aparèixer per casualitat, però parlant en termes generals
és molt millor treballar els processos, valorar-los, analitzar-los i utilitzar tota aquesta feina per
créixer com a persones. Els resultats, tard o d’hora, ja apareixeran.
L’alumne ha de procurar potenciar la investigació, la teoria i la redacció; ha de ser curiós amb tot
allò que l’envolta, obert, receptiu i, dins del possible, interdisciplinari. La reflexió sobre el treball
propi o sobre el dels altres ens ajuda en els nostres processos de treball. L’alumne ha de perdre
la por a l’expressió escrita i oral, i utilitzar-la com una part més del treball.

