
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 Llenguatges i tècniques digitals

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 1r Semestre
Semestre 1r

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

FB Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura
Idioma/s en que se imparte la asignatura Valencià/Castellà

Matèria
Materia Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

Títol Superior 
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Il·lustració aplicada

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

Departament
Departamento Ciències aplicades i tecnologia

Professorat
Profesorado Xavier Puertes Puerto

e-mail
e-mail puertesx@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

Assignatura de caràcter pràctic en la que s'adquiriran les destreses en l'ús de programes de disseny actuals
com a mitjà per la informació, ideació i comunicació projectual aplicades al disseny d'il·lustracions aplicades
al producte.
La utilització dels diferents programes professionals resulta imprescindible per a la realització i interpretació
dels projectes d'il·lustració i el tractament i presentació dels mateixos de manera adequada als temps 
actuals, completant amb això la formació del futur professional.

1.2    Coneixements previs
           Conocimientos previos

En tractar-se d'una assignatura de primer curs, no són necessaris coneixements previs de la matèria.
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2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversals
 CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
 CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

competències generals
 CG2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.
 CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.
 CG20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els 

recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

competències específiques
 CE9 Dominar els recursos grafico-plàstics de la representació bidimensional i tridimensional

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. Disseny amb imatges vectorials.
 L'entorn de treball.
 Dibuix amb eines de dibuix bàsiques. Organització de traçats en capes, grups, 

etc. Utilització de capes de plantilla.
 Utilització de guies i quadrícules Ús del Buscatrazos.
 Dibuix amb corbes Bezier.
 Creació i utilització de mostres. Tintes globals, quadricromia i planes. Creació 

de motius, pinzells i símbols propis de l'especialitat.
 Creació i utilització de biblioteques. Exportar documents.

UD2. Disseny amb imatges de mapa de bits.
 L'entorn de treball.
 Imatge digital. Resolució i grandària d'imatge. Qualitat de la imatge. 

Realització de seleccions.
 Capes i interacció entre capes. Configuració bàsica.
 Iniciació a la pintura digital. Creació i utilització de pinzells. Escanejat i ajust 

d'il·lustracions fetes a mà.
 Exportar documents.

UD3. Documents per a la presentació de projectes.
 L'entorn de treball.
 Retícules
 Marcs
 Inserció de text i imatges Pàgines mestres
 Estils de caràcter i paràgraf Numeració automàtica de pàgines
 Creació de taules de contingut automàtiques Empaquetar i exportar 

documents
 Exposicions i presentacions de treballs.

18 set – 3 novembre

6 nov – 15 dessembre

18 des – 19 gener
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3.1.1               UD1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

DISSENY AMB IMATGES VECTORIALS

Temporalización:18 set – 3 novembre               Nº sesiones  previstas: 39

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Crear il·lustracions vectorials de complexitat mitjana
RA2. 

CT2, CT4, CG2, CG10, CG20,
CE9

3.1.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Utilització de les eines de dibuix bàsiques.
 Organització interna dels fitxers.
 Utilització de les guies i les quadrícules.
 Utilització del Buscatrazos.
 Utilització de corbes Bezier.
 Creació i utilització de mostres.
 Creació de motius senzills i complexos.
 Elaboració i gestió de pinzells per a la creació d'il·lustracions.
 Exportació de documents finals.

CONCEPTUALES

 Eines de dibuix bàsiques.
 Mètodes d'organització interna dels fitxers.
 Ús de les guies, quadrícules, Buscatrazos, pinzells i corbes Bezier en la 

il·lustració.
 Motius senzills i complexos.
 Documents finals.

ACTITUDINALES
 Exigència creativa en l'execució dels treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.
 Respecte i consideració per la feina dels companys.

3.1.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

 Classe presencial. Exposició de continguts per 
part del professor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de 
capacitats, habilitats i coneixements a l'aula.

 Classes pràctiques. Sessions de treball grupal 
en grups supervisades pel professor. Estudi de 
casos, projectes, tallers, problemes, estudi de 
camp, aula d'informàtica, laboratori, visites a 
exposicions / concerts / representacions / 
audicions ..., recerca de dades, biblioteques, a 
Internet, etc.Construcción significativa del 
coneixement a través de la interacció i activitat 
de l'alumne.

 Tutoria. Atenció personalitzada i en petit grup. 
Període d'instrucció i / o orientació realitzat per 
un tutor / a amb l'objectiu de revisar i discutir 
els materials i temes presentats en les classes, 
seminaris, tallers, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc.

 Treball autònom. Estudi de l'alumne / a: 
preparació i pràctica individual de lectures, 
textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries, ... per exposar, interpretar 
o lliurar durant les classes teòriques, classes 
pràctiques i / o tutories de petit grup

 Estudi pràctic. Preparació en grup de lectures, 
textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries, ... per exposar, interpretar 
o lliurar durant les classes teòriques, classes 
pràctiques i / o tutories de petit grup.

volumen de trabajo:   26 h
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Temporalización: volumen de trabajo:   39 h

3.1.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.1.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.1.7     % atorgat
             % otorgado

 S'han creat i exportat il·lustracions 
vectorials utilitzant les eines vistes 
durant el curs.

 L'organització interna del fitxer es 
correspon amb la vista a classe.

 Lliurament dels exercicis 
proposats en format PDF i tots 
els fonts utilitzats tal com 
s'especifiqui en l'enunciat de 
cada tasca.

 Llistes de control, actitud i 
assistència.

Data de lliurament: 3 de novembre

3.2.1               UD2
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

DISSENY AMB IMATGES DE MAPA DE BITS

Temporalización:6 nov – 15 dessemb       Nº sesiones  previstas: 33

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA2. Crear il·lustracions de mapa de bits de complexitat mitjana.

CT2, CT4, CG2, CG10, CG20,
CE9

3.2.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Canvi de resolucions i mides d'imatges de mapa de bits.
 Realització de seleccions
 Organització en capes.
 Realització d'ajustos bàsics.
 Creació i utilització de pinzells bàsics.
 Escanejat i ajust d'il·lustracions fetes a mà.
 Exportació de documents finals.

CONCEPTUALES
  Imatge digital.Resolución i mida d'imatge.

 Eines de selecció.
 Configuració bàsica.
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 Pintura digital. Ús bàsic de pinzells.
 Escanejar i ajustar il·lustracions fetes a mà.
 Exportar documents finals.

ACTITUDINALES
 Exigència creativa en l'execució dels treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.
 Respecte i consideració per la feina dels companys.

3.2.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

 Classe presencial. Exposició de continguts per 
part del professor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de 
capacitats, habilitats i coneixements a l'aula.

 Classes pràctiques. Sessions de treball grupal 
en grups supervisades pel professor. Estudi de 
casos, projectes, tallers, problemes, estudi de 
camp, aula d'informàtica, laboratori, visites a 
exposicions / concerts / representacions / 
audicions ..., recerca de dades, biblioteques, a 
Internet, etc.Construcción significativa del 
coneixement a través de la interacció i activitat 
de l'alumne.

 Tutoria. Atenció personalitzada i en petit grup. 
Període d'instrucció i / o orientació realitzat per 
un tutor / a amb l'objectiu de revisar i discutir 
els materials i temes presentats en les classes, 
seminaris, tallers, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc.

Volum de treball 39 h

 Treball autònom. Estudi de l'alumne / a: 
preparació i pràctica individual de lectures, 
textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries, ... per exposar, interpretar 
o lliurar durant les classes teòriques, classes 
pràctiques i / o tutories de petit grup

 Estudi pràctic. Preparació en grup de lectures, 
textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries, ... per exposar, interpretar 
o lliurar durant les classes teòriques, classes 
pràctiques i / o tutories de petit grup.

Volum de treball 39 h

3.2.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.2.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.2.7     % atorgat
             % otorgado

 S'han creat i exportat il·lustracions 
vectorials utilitzant les eines vistes 
durant el curs.

 L'organització interna del fitxer es 
correspon amb la vista a classe.

 Lliurament dels exercicis 
proposats en format PDF i tots 
els fonts utilitzats tal com 
s'especifiqui en l'enunciat de 
cada tasca.

 Llistes de control, actitud i 
assistència.

Data de lliurament: 3 de novembre
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3.3.1               UD3
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

DOCUMENTS PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Temporalización: 18 des – 19 gener         Nº sesiones  previstas: 18

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA3. Ser capaços de crear infografies, presentacions i dossiers dels treballs 
realitzats. CT2, CT4, CG2, CG10, CG20,

CE9

3.3.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES

 Configuració i creació de retícules.
 Creació i utilització de marcs.
 Creació d'infografies, presentacions i dossiers dels treballs realitzats.
 Creació i utilització de pàgines mestres.
 Inserció de números de pàgina atomáticamente.
 Creació i utilització d'estils de caràcter i de paràgraf.
 Creació de taules de contingut automàtiques.
 Ús del empaquetat i de l'exportació de documents.

CONCEPTUALES

 Ús de retícules.
 Ús de marcs de text i gràfics.
 Ús de pàgines mestres.
 Ús de numeració aromàtica de pàgina.
 Ús d'estils de caràcter i paràgraf
 Ús de taules de contingut automàtiques.
 Empaquetat i exportat de documents.

ACTITUDINALES
 Exigència creativa en l'execució dels treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.
 Respecte i consideració per la feina dels companys.

3.3.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

 Classe presencial. Exposició de continguts per 
part del professor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de 
capacitats, habilitats i coneixements a l'aula.

 Classes pràctiques. Sessions de treball grupal 
en grups supervisades pel professor. Estudi de 
casos, projectes, tallers, problemes, estudi de 
camp, aula d'informàtica, laboratori, visites a 
exposicions / concerts / representacions / 
audicions ..., recerca de dades, biblioteques, a 
Internet, etc.Construcción significativa del 
coneixement a través de la interacció i activitat 
de l'alumne.

 Tutoria. Atenció personalitzada i en petit grup. 

 Treball autònom. Estudi de l'alumne / a: 
preparació i pràctica individual de 
lectures, textos, interpretacions, assajos, 
resolució de problemes, projectes, 
seminaris, tallers, treballs, memòries, ... 
per exposar, interpretar o lliurar durant les
classes teòriques, classes pràctiques i / o 
tutories de petit grup

 Estudi pràctic. Preparació en grup de 
lectures, textos, interpretacions, assajos, 
resolució de problemes, projectes, 
seminaris, tallers, treballs, memòries, ... 
per exposar, interpretar o lliurar durant les
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Període d'instrucció i / o orientació realitzat per 
un tutor / a amb l'objectiu de revisar i discutir 
els materials i temes presentats en les classes, 
seminaris, tallers, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc.

Volum de treball: 18 h

classes teòriques, classes pràctiques i / o 
tutories de petit grup.

Volum de treball: 12 h

3.3.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.3.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.3.7     % atorgat
             % otorgado

 S'ha presentat un dossier i 
presentació oral d'un projecte 
d'il·lustració.

 S'ha realitzat un panell explicatiu 
d'un projecte en digital: mida 
400mmx277mm. Aquest panell 
s'haurà de lliurar tant en digital com
imprès en paper.

 Lliurament dels exercicis 
proposats en format PDF i 
tots els fonts utilitzats. El 
panell s'haurà de lliurar 
també imprès en paper.

 Llistes de control, actitud i 
assistència.

Data de lliurament: 25 de gener.
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4
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Classe 
presencial
Clase 
presencial
60%

Presentació de l'assignatura i de les unitats didàctiques a l'inici de les mateixes: resultats de apre- 
nentatge, continguts, activitats a desenvolupar i criteris d'avaluació. Una visió global inicial permetrà situar
l'assignatura i els seus objectius en el conjunt de la professionalitat, alhora que facilitarà la relació entre els
coneixements adquirits amb els nous continguts presentats.

En les activitats de treball presencial, es parteix d'explicacions teòriques necessàries per part del professor 
sobre els coneixements fonamentals de la matèria incloent demostracions, per a la compressió de cada un 
dels temes. Interacció professor-alumne per facilitar la construcció de l'apre- nentatge, anar assimilant el 
vocabulari de la unitat i dinamitzar la classe.

Es proposaran nombroses pràctiques a l'aula per poder assentar cada un dels plantejaments i perquè 
l'alumne practiqui els continguts impartits, compartint coneixements i habilitats amb els seus companys. 
Les activitats a realitzar es detallen en les unitats didàctiques.

Realització de tutories setmanals perquè l'alumne perfeccioni o repassi els exercicis amb el professor, o es 
resolguin possibles dubtes pel que fa als mateixos i perquè l'alumne pugui conèixer la seva evolució o 
orientació sobre el seu treball.

Treball 
autonom
Trabajo 
autónomo
40%

Estudiar i analitzar la informació i els condicionants dels treballs proposats. Estudi personal, lectura de 
llibres, recerca pròpia de la matèria.
Realització autònoma dels exercicis pràctics plantejats a classe.
Preparació del portafoli de treballs.
Preparar l'exposició i defensa del treball, quan així es considere.

5 Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
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Consideracions generals:
La qualificació de l'estudiant quedarà necessàriament vinculada a la seva assistència regular i al seguiment del 
programa de formació d'acord amb els següents punts:

Per a l'aplicació del sistema d'avaluació contínua l'alumne haurà d'assistir amb puntualitat almenys el 80% del total 
dels períodes lectius.

Els resultats obtinguts per l'alumne en l'assignatura es qualificaran en funció de 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 hagin assistit a classe mai o que havent assistit esporàdicament
no hagin lliurat cap treball.

Percentatges de les diferents parts dels treballs-projectes de les unitats didàctiques:
• Lliurament de treballs: 80%. L'alumne ha de lliurar tots els exercicis plantejats a classe. Per aprovar la nota 

dels exercicis ha de ser més gran o igual que 5.
• Actitud: 20%.

Setmana Exàmens Ordinària: 22 al 31 de gener de 2018
Setmana Exàmens Extraordinària: 13 de juny al 20 de juliol de 2018 (Pte. Concretar setmana)



5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua

Si l'alumne ha superat les faltes d'assistència (no justificades) en un 20% del total, l'alumne perd el dret a
l'avaluació contínua i passarà a l'avaluació ordinària, avaluat segons la ponderació per a l'avaluació 
d'alumnes amb pèrdua d'avaluació contínua. En aquest cas l'alumne haurà, a més de realitzar i lliurar la 
totalitat dels treballs realitzats durant el curs, fer un examen teòric-pràctic dels continguts teòrics en 
l'assignatura.

L'examen teòric-pràctic dels alumnes que hagin perdut el dret a l'avaluació contínua tindrà un valor del 
60% de la nota final, per tant, la part pràctica serà del 40%. Les dues parts hauran de tenir una valoració 
de 5 o més per poder-se realitzar la mitjana ponderada final.

Ponderació per a l'avaluació extraordinària:
Per a aquells alumnes que no hagin superat l'avaluació ordinària. Si en convocatòria ordinària l'alumne 
suspengués només una part dels treballs; per a la convocatòria extraordinària se li guardaria la nota de la 
part aprovada i hauria de recuperar únicament el pendent.
Si torna a suspendre de nou, ja no es guardarà la nota de la part aprovada per a successives 
convocatòries.

6     Bibliografia 
    Bibliografía

Bibliografía básica

 Delgado, José María. Adobe Photoshop CS5 – Manual Avanzado Anaya.

 Adobe Illustrator CS - Anaya

 Ajuda de Adobe. http://www.adobe.com

 http://tv.adobe.com/es/show/tutoriales-para-disenadores/  
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