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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Cultura del Disseny 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre Segon 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Básica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellà-valencià 

Matèria 
Materia Història de les Arts i del Disseny 

Títol Superior  
Título Superior  Títol Superior de les Ensenyances Artístiques Superiors 

Especialitat 
Especialidad Disseny de Producte 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Història i Teoria de l’Art i del Disseny 

Professorat 
Profesorado F. Xavier Ruiz Serralta 

e-mail 
e-mail ruizx@easdalcoi.es 
 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
    L’assignatura de Cultura del Disseny es trova fonamentada dins d’un àmbit de coneixements que intenta cercar un 
pont entre les àrees de la Teoria i la Història de l’Art i del Disseny i altres àrees com, per exemple, són la Sociologia, 
l’Antropologia o la Legislació. Es constitueix com una assignatura obligatòria i específica de l’especialitat de Disseny de 
Producte, que s’imparteix en el segon semestre de segon curs dels ensenyaments artístics superiores de Disseny. 
  La Cultura del Disseny aporta a la formació integral de l’especialitat de Disseny de Producte el descobriment de la 
relació entre els llenguatges artístics i el Disseny de Productes al llarg de la Història, tant pel que fa a la perspectiva 
estètico-formalista com als nivells semàntics i simbòlics dels objectes, així com la comprensió del fenomen del disseny 
de producte com a manifestació específica de una cultura a un període històric concret, on cal incloure els factors 
polítics, econòmics, socials i culturals del seu context. 
  El coneixement del llenguatge específic de l’assignatura pretén fer conscient els alumnes dels factors d’evolució i 
continuïtat dels valors estètics i tecnològics i la seua funcionalitat o complexitat. 
  D’aquesta manera, l’assignatura de Cultura del Disseny es troba coordinada amb les més teòriques de Fonaments 
Històrics del Disseny o Història i Cultura del Disseny, completant, d’aquesta manera, la formació integral i unificadora 
dels diferents conceptes de Disseny. No deixem de banda la relació amb altres matèries pràctiques, de manera que 
puguen aplicar aquestos coneixements als seus projectes personals. 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

 
Els continguts d’aquesta asignatura són nous, i no exigim més coneixement previ que els propis dels estudis que 
realitzen. Com que en segon curs ja han estudiat les assignatures de Fonaments i de Història i Cultura del Disseny, 
caldrà definir amb claredat les competències, els resultats d’aprenentatge i els continguts específics, mitjançant una 
bona coordinació didàctica, per tal d’evitar repeticions. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

   
Les competències, en el marc dels ensenyaments artístics superiores de Disseny, es troben regulades per l’Orde 26/ 
2011 de 2 de Novembre de la Conselleria d’Educació. Entre les diverses competències hom distingeixen: transversals, 
generales o curriculars i específiques o pròpies de la matèria. 
 
  Competències transversals (CT) (CT7, CT12) 

CT7 Fer ús de les habilitats comunicatives i de la crítica constructiva en el treball en equip. 

CT12 Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avanços que es produeixen en 
l’’ambit professional i seleccionar procediments adequats de formació continuada. 

  Competències generales (CG) o curriculars (CG6, CG13, CG14, CG20, CG21) 
 
CG6 Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny. 

CG13 Conèixer el context econòmic, social i cultural en el que es troba el disseny.. 

CG14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d’igualtat i d’inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  

CG20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos 
tecnològics de la comunicació i valorar la seua influència en els processos i productes del disseny. 

CG21 Dominar la metodologia de la investigació. 

  Competències específiques de la matèria (CE) (CE15) 
 
CE15 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seua incidència en la millora de la 
qualitat de vida i mediambiental i la seua capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció. 
 

 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

UD1 INTRODUCCIÓ. CONCEPTES BÀSICS DEL DISSENY. 
 
1.- Introducció. 
 1.1.- Diseny i modernitat. 
 1.2.- Diseny i posmodernitat. 
 
2.- Què és el diseny? 
 2.1.- Definicions de disseny. 
 2.2.- Qué és un dissenyador? 
 2.3.- Professionalització i diferenciació. 
 2.4.- Segona modernitat contra la gestió del disseny. 
 
3.- La producció del disseny. 
 3.1.- La consultoria del disseny. 
 3.2.- Cap a un ethos de la marca 
 3.3.- Disseny simultani. 
 3.4.- La nova economia. 
 
UD2 EL DISSENY I LA INDÚSTRIA. 
 
4.- Disseny i consum. 
 4.1.- Cultura de consum 
 4.2.- Desalienació i disseny. 
 4.3.- Els dissenyadors i el circuit de la cultura. 
 
5.- Disseny i indústria. 
 5.1.- Disseny i èxit empresarial. 
 5.2.- Disseny i innovació. 
 5.3.- El paper del disseny. 
 5.4.- La gestió del disseny. 

 
1 de febrer – 23 de febrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de març – 23 de març 
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UD3 LA PART COMUNICATIVA DEL DISSENY. 
 
6.- Disseny i comunicació.  

6.1.- Disseny com a activitat col·lectiva 
 6.2.- La comunicació i el procés del dsiseny. 
 6.3.- Visualització del disseny. 
 6.4.- Tendències clau en el disseny. 
 6.5.- El dissenyador com a comunicador. 
 
UD4 LA INVESTIGACIÓ EN EL DISSENY. 
 
7.- La investigació en el disseny. 
 7.1.- La investigació i el procés de disseny. 
 7.2.- El procés de disseny. 
 7.3.- Disseny i investigació. 
 7.4.- Antropologia. Un compromís actiu amb el disseny. 
 7.5.- Disseny participatiu. 
 7.6.- Investigació centrada en la pràctica 
 7.7.- La experiència investigadora. 

12 al 27 d’abril 
 
 
 
 
 
 
 
3 al 25 de maig 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD1 INTRODUCCIÓ. CONCEPTES BÀSICS DEL DISSENY. 
 

Temporització: 1 al 23 de febrer                                                      Nº sessions previstes: 20                                 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
RA1. Reconéixer i utilizar de forma correcta els conceptes bàsics relatius al disseny. 
RA2. Reconéixer i identificar les característiques, aptituts i actituts d’un dissenyador. 
RA3. Identificar les parts de la producció del disseny. 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG20, 
CE15.  

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

�   Interpretació i comunicació del concepte de disseny mitjançant el context de la modernitat 
i la postmodernitat. 
�   Ús dels components del procés del disseny.  
�   Interpretar i reconéixer les característiques pròpies de les marques. 

CONCEPTUALS 
 

� Disseny, Modernitat i Postmodernitat. 
� Definició de Disseny 
� La producció del disseny. 

ACTITUDINALS 
 

�   Capacitat per interpretar i identificar els elements del procés del disseny. 
�   Capacitat per a col·laborar en l’execució de les activitats de forma individual i col·lectiva. 
�   Respecte i consideració envers els professionals que intervenen en el procés de disseny. 

 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques, pràctiques de grups i individuals i 
tutories grupales i individuals. 
� Exposició dels continguts d’una comunicació visual. 
� Experimentació amb esquemes dels elements indicats. 
� Recopilació d’exemples gràfics originals. 

 
Temporització: volum de treball: 20 h 

 

� Estudiar i analitzar els elements comunicatius d’una 
comunicació visual. 
 

� Completar els treballs pràctics proposats en les classes 
presencials.  
 

� Preparar l’exposició i defensa del treball. 
 

Volum de treball: 13’33 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación     

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado     

El nostre objectiu a l’hora de programar 
l’assignatura de Cultura del Disseny és el d’ajudar 
a l’alumne a que aprenga a combinar tant el 
treball en equip com l’autònom. És per això que 
plantejarem activitats que, per una banda, 
generen aprenentatges que el permeten resoldre 
situacions complexes en un futur i, per l’altra, 
amplien la seua capacitat d’organització i 
planificació tant individual com col·lectiva. 
L’avaluació es durà a terme a partir de: 
1. L’entrega d’exercicis pràctics individuales, 
presentats i organitzats en un portafoli amb un 
format abans estipulat. 
2. Prova escrita. 

Rúbrica per la correcció dels treballs 
parcials i PDF amb les solucions finales 
presentades i resoltes de la prova 
escrita. 
  
Llistes de control, actitut i assistència. 
Per tindre dret a l’avaluació contínua la 
presència a les classes ha de ser del 
80%. 
La nota s’obté mitjançant la mitjana de 
cadacún dels criteris avaluables. 
Aquests criteris hauran de ser avaluats 
amb un mínim de 5. 
 
Data d’entrega: a concretar. 

20% 
50% 
 
 
10% 
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3.2.1               UD2  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
UD2 EL DISSENNY I LA INDÚSTRIA. 

 
Temporització: 1 al 23 de març                                                      Nº sesions previstes:  20 

 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
RA1. Reconéixer i utilizar de forma correcta els conceptes bàsics relatius al disseny. 
RA2. Reconéixer i valorar la importància del Disseny a l’empresa com una inversió, no 
una despesa. 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG14, 
CG20, CE15.  

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 
�   Interpretació del concepte de la cultura del consum. 
�   Ús dels components del procés del disseny.  
�   Interpretar i reconèixer les parts de la Indústria del Disseny. 

CONCEPTUALS 
 

� Disseny i consum. 
� Disseny i Indústria. 

ACTITUDINALS 
 

�   Capacitat d’interpretació i d’identificació dels elements del procés del disseny i de les 
empreses de diferents sectors. 
�   Capacitat per col·laborar en l’execució de les activitats de forma individual i col·lectiva. 
�   Respecte i consideració envers els professionals que intervenen en el procés de disseny. 

 
 
 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques, pràctiques de grups i individuals i 
tutories grupales i individuals. 
� Exposició dels continguts d’una comunicació visual. 
� Experimentació amb esquemes dels elements indicats. 
� Recopilació d’exemples gràfics originals. 

 
Temporització: volum de treball: 20 h 

� Estudiar i analitzar els elements comunicatius d’una 
comunicació visual. 
 

� Completar els treballs pràctics proposats en les classes 
presencials.  
 

� Preparar l’exposició i defensa del treball. 
 

Volum de treball: 13’33 h 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación     

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado     

El nostre objectiu a l’hora de programar 
l’assignatura de Cultura del Disseny és el d’ajudar 
a l’alumne a que aprenga a combinar tant el 
treball en equip com l’autònom. És per això que 
plantejarem activitats que, per una banda, 
generen aprenentatges que el permeten resoldre 
situacions complexes en un futur i, per l’altra, 
amplien la seua capacitat d’organització i 
planificació tant individual com col·lectiva. 
L’avaluació es durà a terme a partir de: 
1. L’entrega d’exercicis pràctics individuales, 
presentats i organitzats en un portafoli amb un 
format abans estipulat. 
2. Prova escrita. 

Rúbrica per la correcció dels treballs 
parcials i PDF amb les solucions finales 
presentades i resoltes de la prova 
escrita. 
  
Llistes de control, actitut i assistència. 
Per tindre dret a l’avaluació contínua la 
presència a les classes ha de ser del 
80%. 
La nota s’obté mitjançant la mitjana de 
cadacún dels criteris avaluables. 
Aquests criteris hauran de ser avaluats 
amb un mínim de 5. 
 
Data d’entrega: a concretar. 

20% 
50% 
 
 
10% 
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3.3.1               UD3  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD3 LA PART COMUNICATIVA DEL DISSENY. 
 

Temporització: 12 al 27 de abril                                              Nº sessions previstes: 15 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
RA1. Reconéixer i utilizar de forma correcta els conceptes bàsics relatius al disseny. 
RA2. Reconéixer i valorar la importància del Disseny a l’empresa com una inversió, no 
una despesa. 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG14, 
CG20, CE15.  

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

�   Interpretació i comunicació del disseny. 
�   Reconeixement dels elements en la comunicació.  
�   Interpretar i reconèixer les característiques pròpies de les diferents tendències en el 
dsiseny. 

 

CONCEPTUALS 
 

� Disseny i comunicació. 
Disseny com a activitat col·lectiva 

 La comunicació i el procés del disseny. 
 Visualització del disseny. 
 Tendències clau en el disseny. 
 El dissenyador com a comunicador. 
 
 

ACTITUDINALS 
 

�   Capacitat d’interpretació i d’identificació dels elements en la comunicació. 
�   Respecte i consideració envers els professionals que intervenen en el procés de disseny. 

 
 
 
 
 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques, pràctiques de grups i individuals i 
tutories grupales i individuals. 
� Exposició dels continguts d’una comunicació visual. 
� Experimentació amb esquemes dels elements indicats. 
� Recopilació d’exemples gràfics originals. 

 
Temporització: volum de treball: 15 h 

� Estudiar i analitzar els elements comunicatius d’una 
comunicació visual. 
 

� Completar els treballs pràctics proposats en les classes 
presencials.  
 

� Preparar l’exposició i defensa del treball. 
 

Volum de treball: 10 h 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

El nostre objectiu a l’hora de programar 
l’assignatura de Cultura del Disseny és el d’ajudar 
a l’alumne a que aprenga a combinar tant el 
treball en equip com l’autònom. És per això que 
plantejarem activitats que, per una banda, 
generen aprenentatges que el permeten resoldre 
situacions complexes en un futur i, per l’altra, 
amplien la seua capacitat d’organització i 
planificació tant individual com col·lectiva. 
L’avaluació es durà a terme a partir de: 
1. L’entrega d’exercicis pràctics individuales, 
presentats i organitzats en un portafoli amb un 
format abans estipulat. 
2. Prova escrita. 

Rúbrica per la correcció dels treballs 
parcials i PDF amb les solucions finales 
presentades i resoltes de la prova 
escrita. 
  
Llistes de control, actitut i assistència. 
Per tindre dret a l’avaluació contínua la 
presència a les classes ha de ser del 
80%. 
La nota s’obté mitjançant la mitjana de 
cadacún dels criteris avaluables. 
Aquests criteris hauran de ser avaluats 
amb un mínim de 5. 
 
Data d’entrega: a concretar. 

 
20% 
50% 
 
 
10% 
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3.4.1               UD4  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

UD4 LA INVESTIGACIÓ EN EL DISSENY. 
 

Temporització: 3 al 25 de mayo                   Nº sessions previstes: 20 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

En acabar aquesta unitat l’alumne serà capaç de:   
RA1. Reconéixer i utilitzar de forma correcta els conceptes bàsics relatius a la 
investigació en el disseny. 
 

CT7, CT12, CG6, CG13, CG14, 
CG20, CG21, CE15.  

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 
�   Interpretació de la fase investigadora com a esència per a la creació de disseny. 
�   Interpretar i reconéixer les tendències investigadores. 

 

CONCEPTUALS 
 

� La investigació en el disseny. 
 La investigació i el procés de disseny. 
 El procés de disseny. 
 Disseny i investigació. 
 Antropologia. Un compromís actiu en el disseny. 
 Disseny participatiu. 
 Investigació centrada en la pràctica 
 La experiència investigadora. 
 
 

ACTITUDINALS 
 

�   Capacitat d’interpretació i d’identificació de l’experiència investigadora. 
�   Respecte i consideració envers els professionals que intervenen en el procés de disseny. 

 
 
 
 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Classes teòriques, pràctiques de grups i individuals i 
tutories grupales i individuals. 
� Exposició dels continguts d’una comunicació visual. 
� Experimentació amb esquemes dels elements indicats. 
� Recopilació d’exemples gràfics originals. 

 
Temporalització: volum de treball: 20 h 

� Estudiar i analitzar els elements comunicatius d’una 
comunicació visual. 
 

� Completar els treballs pràctics proposats en les classes 
presencials.  
 

� Preparar l’exposició i defensa del treball. 
 

Volum de treball: 13’33 h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

El nostre objectiu a l’hora de programar 
l’assignatura de Cultura del Disseny és el d’ajudar 
a l’alumne a que aprenga a combinar tant el 
treball en equip com l’autònom. És per això que 
plantejarem activitats que, per una banda, 
generen aprenentatges que el permeten resoldre 
situacions complexes en un futur i, per l’altra, 
amplien la seua capacitat d’organització i 
planificació tant individual com col·lectiva. 
L’avaluació es durà a terme a partir de: 
1. L’entrega d’exercicis pràctics individuales, 
presentats i organitzats en un portafoli amb un 
format abans estipulat. 
2. Prova escrita. 

Rúbrica per la correcció dels treballs 
parcials i PDF amb les solucions finales 
presentades i resoltes de la prova 
escrita. 
  
Llistes de control, actitut i assistència. 
Per tindre dret a l’avaluació contínua la 
presència a les classes ha de ser del 
80%. 
La nota s’obté mitjançant la mitjana de 
cadacún dels criteris avaluables. 
Aquests criteris hauran de ser avaluats 
amb un mínim de 5. 
 
Data d’entrega: a concretar. 

 
20% 
50% 
 
 
10% 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
60% 
 
75 hores 

Per tal que l’alumne tinga una visió clara i global de l’assignatura, el primer dia se’ls hi exposarà un 
esquema general d’aquesta amb l’explicació de les unitats didàctiques, els continguts, la metodologia, els 
criteris d’avaluació, la bibliografia, etc.  
 
A les classes presencials el professor sempre recolzarà les seues explicacions teòriques amb la projecció 
d’imatges, textos i recursos audiovisuals. La finalitat d’açò es desenvolupar una metodologia oberta i 
participativa a l’aula de forma que es produixca una interacció entre les aportacions fonamentades del 
professor i les iniciatives de l’alumne.  
 
Es proposaran pràctiques a l’aula per tal d’assentar els continguts i compartir- los amb els companys. Els 
exercicis proposats també es poden corregir en clase, per tal d’enriquir la seua formació, així com 
l’exposició i defensa del treball investigador. 
  
Les tutories tindran lloc una hora a la setmana, on els alumnes, bé de forma individual o en grup, poden 
repassar amb el professor, resoldre dubtes o rebre orientació sobre el seu treball. Caldrà propramar 
l’assistència a aquestes tutories per tal d’assolir un rendiment òptim. També indicar si serán presencials o 
virtuals via e-mail. 
 
Es realitzaran dues proves escrites parcials d’avaluació, amb 2 hores de duració. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
40% 
 
50 hores 

Estudi i anàlisi de la informació rebuda, estudi personal, lectura de llibres i textos, preparació i realització 
del porfoli o Memòria dels exercicis i apunts de classe i investigació pròpia de la matèria. 
 
L’alumne desenvoluparà de forma autònoma els exercicis pràctics plantejats en classe. Aquests exercicis 
complementaran els continguts vistos en classe i consistiran fonamentalment en comentaris de textos i 
imatges. La seua finalitat està en afavorir la recerca d’informació, l’anàlisi i síntesi i en assolir els 
continguts i conceptes fonamentals de l’assignatura, de forma que aquesta es duga al dia. L’alumne 
prepararà el portafolis o memòria de treballs, evitant que la matèria s’acumule pel dia de l’examen.  
 
També haurà de realitzar un treball d’investigació personal, i preparar la seua exposició i defensa. 
 
Podem assistir a visites i/o exposicions, representacions, etc. bé de manera individual o amb altres grups, 
que encara està per determinar. 

 

 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

• Quan l’alumne ha suspès al llarg del curs o ha perdut el seu dret a l’avaluació contínua per superar les faltes 
d’assistència en un 20% del total, passa a ser avaluat de forma ordinària. En aquest cas l’alumne haurà de 
presentar-se a un examen escrit dels continguts teòrics de l’assignatura. Açò és el que anomenem l’examen 
Final. L’alumne d’avaluació contínua obté la seua nota segons el percentatge dels diferents instruments 
avaluadors que hem explicat abans. Si aprova l’examen parcial (nota de 5 o superior) elimina matèria. Si suspèn 
el parcial o no té nota en els altres apartats, s’haurà de presentar a l’examen final de tota la matèria. L’alumne 
que perd el dret a l’avaluació contínua passa a ser avaluat de forma ordinària. Això implica que la prova escrita, 
l’examen final, és l’únic instrument avaluador. No existeix avaluació contínua sense assistència i participació 
continuada. 
 

Així, la nota obtinguda en aquesta mena d’avaluació ordinària correspon a l’obtinguda en la prova escrita. La 
presentació d’una memòria del curs o de treballs complementaris no serà vinculant ni ponderarà sobre aquesta nota 
final. El professor determinarà si aquests materials poden ser valorats a l’hora de superar l’assignatura, atenent a si 
van ser presentats al llarg del curs o fora de termini, si són fruit del seu treball i profit personal, l’interés mostrat al 
llarg del curs, etc. Cal entendre que l’avaluació contínua és un dret de l’alumne a una formació més oberta, activa i 
participativa i ser avaluat amb els instruments adients. 
 
Una vegada acabat el curs, a finals del mes de juny o inicis de juliol, es realitza una Convocatòria Extraordinària. El 
sistema d’avaluació, clar, és el mateix de l’avaluació Ordinària (prova escrita de tota la matèria), però en segona 
convocatòria.   

 

Consideracions generales: 
 
La qualificació dels alumnes està definida i vinculada a la seua assistència regular i al seguiment continu del programa 
formatiu d’acord amb el reglament intern de l’escola: 
 

• Per l’aplicació del sistema d’avaluació contínua l’alumne haurà d’assistir puntualment el 80% del total del 
períodes lectius. 
 

Els resultats obtinguts por l’alumne a l’assignatura es qualificaran segons la següent escala numèrica de 0 a 10, amb 
expressió d’un decimal: 
 

• 0-4,9: Suspens (SS).  
• 5,0-6,9: Aprovat (AP).  
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Excel·lent (SB). 
• No Presentat (NP) s’aplicarà a aquells alumnes que no hagen assistit mai a classe o que hagen assistit de 

forma esporàdica i no hagen entregat cap treball.  
 
Com s'explica en les instruccions d'inici del curs 2017-18, punt primer, apartat 5: 
 
" [...] el «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració d’aquesta 
condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació docent, i en última instància, la 
direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com a excepcional. En una 
assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» consecutius, qualificant-se la següent 
convocatòria obligatòriament." 

 
 
El sistema d’avaluació contínua es fonamenta en quatre instruments, que són: proves escrites, entrega del porfolio, 
presentació de treballs i assistència a classe. 
- Es realitzaran al menys dues proves escrites de caràcter teòric on els alumnes identifiquen, analitzen i comenten els 
continguts treballats a les classes. Consistirà en avaluar les competències adquirides a partir d’imatges, textos i 
qüestions donades. Es valorarà la rellevància dels continguts, així com la claredat i coherència textual i la correcció 
ortogràfica i lèxica. Es realitzaran al menys una prova parcial, per tal d’eliminar matèria i una altra final. Els parcials 
eliminen continguts per la prova final. Així, la qualificació final s’obté de la mitjana de les proves, sempre que aquestes 
estiguen aprovades amb un 5. 
- El porfolio, o Memòria de l’assignatura, està format pel conjunt dels continguts exposats en classe i les activitats que 
s’hi duen a terme. És el conjunt de materials que utilitzaran per l’estudi i que entregaran al professor per la seua 
supervisió i valoració abans dels examens. 
- Tots els alumnes hauran de realitzar un treball d’investigació bé de caràcter complementari o d’ampliació del 
continguts treballats i s’avaluaran per la presentació-defensa en classe. 
- Avaluem, també l’assistència activa a les sessions, la participació en el desenvolupament de l’assignatura, el 
compromís personal, etc. 
 
Percentatge dels diferents instruments d’avaluació en l’obtenció de la nota final: 
 
-Prova escrita parcial i final 50% 
-Memòria porfolio dels continguts treballats en classe 20%   
-Presentació i defensa dels treballs 20% 
-Assistència activa a les sessions 10% 
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