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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 DISSENY BÀSIC 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 1r 

Semestre 
Semestre Primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Bàsica A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 
Castellà 

Valencià  

Matèria 
Materia Fonaments del disseny 

Títol Superior  
Título Superior  Títol Superior de les Ensenyances Artístiques Superiors 

Especialitat 
Especialidad Disseny Gràfic 

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

Departament 
Departamento  Disseny Gràfic  

Professorat 
Profesorado 

Just J. Garrido Aracil 

e-mail 
e-mail  garridoj@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
L’assignatura de Disseny Bàsic, inscrita en la matèria de “Fonaments del disseny”, és concebuda com una primera 
aproximació de l’alumne al disseny com a fenomen multidisciplinari, que alterna un pensament racional propi 
d’enginyeries industrials, amb un pensament intuïtiu més propi d’activitats artesanals i artístiques. Ubicada al primer 
semestre del primer curs, troba la seua prolongació natural en una altra assignatura, Projectes Bàsics, també pertanyent 
a la matèria de “Fonaments del disseny”, havent d’entendre’s com imprescindible una coordinació horitzontal i 

complementària dels continguts d’estes dos assignatures pertanyents a la mateixa matèria. 
En aquest sentit, també s’estima oportuna una coordinació de tipus vertical amb aquelles assignatures que malgrat ser 
d’este mateix primer curs per ser de caràcter més pràctic, puguen compartir continguts amb aquesta assignatura, bé 
siguen relacionats amb la percepció i la naturalesa de la imatge, bé siguen relacionats amb l’anàlisi de la forma. 
 
Una particularitat de l'assignatura Disseny Bàsic, és el seu caràcter teòric-pràctic. Partint d'una concepció generalista del 
disseny, aquesta assignatura gradualment s'endinsa en aquells aspectes que puguen resultar més interessants a 
l'especialitat de què siga matèria introductòria. En aquesta ocasió, entenent-se com una introducció a l'especialitat de 
Disseny Gràfic, aportarà la base conceptual i teòrica que permeta a l'alumne treballar amb un criteri més objectiu en la 
resta de les assignatures d'este i pròxims cursos, especialment en aquelles en què es desenrotllen projectes gràfics. 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
Allò més òptim és que l'alumne s'haja acostat en la seua formació anterior, al món de la imatge. No importa tant que ho 
haja fet des de la disciplina del dibuix artístic o des de la disciplina fotogràfica. El més important és que compte amb una 
sensibilitat estètica incipient que li permeta seguir les reflexions teòriques que s'exposen en l'aula i li aporte una 
experiència visual amb què il·lustrar els continguts teòrics exposats. No cal comptar amb unes destreses manuals i 
plàstiques molt desenrotllades. 
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la assignatura 

 

Competències generals 

CG1 Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, 
funcionals, estètics i comunicatius. 

CG18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per a assolir els objectius previstos. 

CG19 Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies d'investigació. 

Competències transversals 

CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 

CT2 Arreplegar informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 

CT8 Desenrotllar raonada i críticament idees i arguments. 

Competències específiques 

CE5 Establir estructures organitzatives de la informació. 

 

 

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. Conceptes bàsics de disseny. Elements de disseny (Conceptuals, visuals, 
de relació i pràctics). La “Forma”. Interrelació formal. Concepte de mòdul, 
supermòdul i estructura.  
 
• UD2. Disseny i comunicació visual. Què és el disseny. Àmbits del disseny gràfic. 
Elements bàsics de la comunicació. Símbols, icones i senyals: El pictograma. 
 
• UD3. La percepció visual. La Gestalt, teories. Les il·lusions òptiques. 
 
• UD4. La imatge. Concepte. Escala d’iconicitat. Figures retòriques. 
Denotació/connotació. L’anàlisi d’imatges (codis generals, de significació i de 
relació). 
 
• UD5. La Composició. Elements gràfics. Principis compositius: Proporció, equilibri, 
pesos visuals, moviment i dinamisme, ritme. 

 
• UD6. El color. Principis bàsics. Percepció del color. Tipologies i combinacions. 
Psicologia del color. 
 

 
 

22 de setembre – 19 d‘octubre 
 
 
 
20 d’octubre – 10 de novembre 
 
 
16 de novembre – 24 de novembre 

 
30 de novembre – 15 de desembre 
 
 
 
21 de desembre – 12 de gener 
 
 
18 de gener – 19 de gener 
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3.1.1               UD1  
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didàctica 

Conceptes bàsics de disseny. La “Forma”. Repetició formal. 

Nº sessions Temporalització: del 22 de setembre al 19 d’octubre   previstes: 7 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalitzar aquesta unitat l‘alumne ha de ser capaç de:   
RA1. Conèixer els elements bàsics del disseny i la seua articulació. 
RA2. Assimilar el concepte de síntesi formal i aplicar-ho al generar diferents 
composicions. 
RA3. Coneixement i experimentació sobre estructures modulars a l’entorn.  
 

 
CT2, CE5 
CG18, CT1, CT2, CE5 
 
CG1, CG18, CT1, CT2, CE5 
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

   Anàlisi i ús de formes bàsiques de disseny. 
   Recull i anàlisi de sistemes modulars a l’entorn. 
   Síntesi formal d’elements de la natura i composició d’una estructura modular. 

CONCEPTUALES 
 

Elements de disseny: conceptuals, visuals, pràctics i de relació. El punt, la línia, el plànol i 

el volum. 
   La Forma. Interrelacions formals. 
   Síntesi formal. 
   Repetició formal. Concepte de mòdul, supermòdul i estructura. 

ACTITUDINALES 
 

   Exigència creativa en l’execució dels treballs. 
   Respecte als companys i compliment de les dates d’entrega. 
   Netedat i presentació adequada dels treballs. 

 
 
 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formatives 

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

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

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals y tutories 
grupals i individuals. 
 
 Realització d’una composició amb formes bàsiques. 

Estudis previs i execució. 
 Cerca i anàlisi d’estructures modulars al nostre entorn. 

Treball de síntesi formal d’un element de la naturalesa. 
 Creació d’un mòdul a partir del treball de síntesi. Aplicació 

del color. 
 Disseny de l’estructura modular final. Aplicació 

comunicativa. 
 Maquetació d’una memòria justificativa y tècnica. 

 
Temporalització: volum de treball: 10:40 h 
 

 Completar la cerca, estudi i anàlisi d’informació que no 

puga realitzar-se a l’aula. 
 
 Completar els treballs pràctics plantejats a classe. 

  
 
 Treballs d‘impressió i presentació de les memòries. 

 
 
 
 
 
Volum de treball: 2:40 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

 Correcta aplicació dels continguts teòrics. 


 Utilització correcta i seguiment del guió amb les 

especificacions concretes del projecte proporcionat a 
l’alumne.  
 
 Ús correcte dels diferents recursos tècnics. 


 Correcta presentació del projecte des del punt de 

vista estètic, comunicatiu i especialment ortogràfic. 

 

 
 
Dissenys finals, memòria justificativa, amb annexos.  
 
Llistes d’actitud i assistència. Per tindre dret a 
l’avaluació contínua la presencia ha de ser del 80%. 
 
La nota s’obtindrà mitjançant la nota mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta como 
a mínim d’un 5. 
 
Data de l’entrega: 19 d’octubre 

 

 

3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didàctica 

                             Título de la unidad didàctica 
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Disseny i comunicació visual. Símbols, icones i senyals: El pictograma. 
 

                     Nº sesions Temporalització: del 20 d’octubre al 10 de novembre                      previstes: 7 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

 
Al finalitzar aquesta unitat l‘alumne ha de ser capaç de:   
 
RA4. Conèixer els diferents àmbits del disseny i les seues 
particularitats. 
RA5. Conèixer els elements principals de la comunicació visual i la 
seua correcta aplicació. Detectar interferències. 
RA6. Treballar el llenguatge pictogràfic de manera acceptable (procés 
inicial) a l’hora de comunicar missatges gràfics. 
 

 
 
 
CT2, CE5 
 
CT2, CE5 
 
CG1, CG18, CT1, CT2, CT8, CE5 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Debat grupal sobre el concepte de disseny en general i de disseny gràfic en particular. 

Conclusions extretes de la situació actual. 
   Ús comunicatiu del llenguatge pictogràfic. Interferències. Aplicació pràctica. 

 
CONCEPTUALES 

 

   Definició i àrees d’actuació del disseny. 
   Elements de la comunicació visual. 
La imatge. Conceptes. 

   Símbols, icones i senyals: El pictograma. 
 
ACTITUDINALES 

 

   Capacitat crítica i analítica.
   Exigència creativa en l’execució dels treballs. 
   Respecte als companys i compliment de les dates d’entrega. 
   Netedat i presentació adequada dels treballs. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formatives 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals y 
tutories grupals i individuals. 
 
 Debat grupal a l’aula sobre el disseny. 

 
 Projecte “Pictofilm”. Disseny del resum d’una 

pel·lícula  mitjançant un llenguatge pictogràfic: 
 Investigació i anàlisi de la pel·lícula i la seua 

estètica. 

 Ideació i bocetatge manual.  
 Elecció i execució de la idea final. Maqueta. 

 Maquetació d’una memòria justificativa y tècnica. 

 
Temporalització: volum de treball: 10:40 h 
 

 Completar la cerca, estudi i anàlisi d’informació que no 

puga realitzar-se a l’aula. 
 
 Completar els treballs pràctics plantejats a classe. 

  
 
 Treballs d‘impressió i presentació de les memòries. 

 
 
 
 
 
volum de treball: 2:40 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 



 Correcta aplicació dels continguts teòrics. 


 Utilització correcta i seguiment del guió amb les 

especificacions concretes del projecte proporcionat a 
l’alumne.  
 
 Ús correcte dels diferents recursos tècnics. 


 Correcta presentació del projecte des del punt de vista 

estètic, comunicatiu i especialment ortogràfic. 

Dissenys finals, memòria justificativa, amb annexos.  
 
Llistes d’actitud i assistència. Per tindre dret a l’avaluació 
contínua la presencia ha de ser del 80%. 
 
La nota s’obtindrà mitjançant la nota mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta como a 
mínim d’un 5. 
 
 
Data de l’entrega: 10 de novembre 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didàctica 
La percepció visual. 

 
Nº sesions Temporalització: del 16 de novembre al 24 de novembre                      previstes: 4 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
 
Al finalitzar aquesta unitat l‘alumne ha de ser capaç de: 
   
RA7. Adquirir els conceptes fonamentals de la percepció visual. 
 
RA8. Entendre i reconèixer les lleis perceptives a l’entorn gràfic. 

 

 
 
 
CT2, CE5 
 
CT2, CT8, CE5 

 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

PROCEDIMENTALES    Recull i anàlisi d’exemples. 

 
CONCEPTUALES 
 

La percepció visual. Conceptes. 
   La Gestalt. Lleis perceptives. 
   Il·lusions òptiques. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Capacitat crítica i analítica.
   Respecte als companys i compliment de les dates d’entrega. 
   Netedat i presentació adequada dels treballs. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formatives 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

 
Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals y 
tutories grupals i individuals. 
 
 Treball de recerca d’imatges gràfiques i anàlisi de les 

diferents lleis que actuen a cadascuna. 
 
 Conclusions. 

 
 Exposició oral a l’aula. 

 
Temporalització: volum de treball: 6:40 h 
 



 Completar la cerca, estudi i anàlisi d’informació que no 

puga realitzar-se a l’aula. 
 
 Completar els treballs pràctics plantejats a classe. 

  
 
 Treballs d‘impressió i presentació de les memòries. 

 
 
 
volum de treball: 1:40 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
 Correcta aplicació dels continguts teòrics. 

 
 Ús correcte dels diferents recursos tècnics. 


 Correcta presentació oral i escrita del projecte des del 

punt de vista estètic, comunicatiu i especialment 
ortogràfic. 

 

Treball final imprès i enquadernat. Seguiment de les 
pautes marcades al briefing. 
 
PDF per exposició oral a l’aula. 
 
Llistes d’actitud i assistència. Per tindre dret a l’avaluació 
contínua la presencia ha de ser del 80%. 
 
La nota s’obtindrà mitjançant la nota mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta como a 
mínim d’un 5. 
 
 
Data de l’entrega: 24 de novembre 

 
3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didàctica 
La imatge. Percepció i anàlisi. 

 
Nº sesions Temporalització: del 30 de novembre al 15 de desembre           previstes: 4 
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3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 

                                                              Resultado de aprendizaje 
 

Al finalitzar aquesta unitat l‘alumne ha de ser capaç de: 
   
RA9. Conèixer els distints nivells d’iconicitat i saber diferenciar-los a les 
imatges. 
RA10. Diferenciar el discurs denotatiu del connotatiu front qualsevol 
missatge gràfic. 
RA11. Conèixer els diferents codis d’anàlisi d’imatges i aplicar-los a la 
pràctica. 

 

 

 
 
CT2, CE5 
 
CT2, CT8, CE5 

 
CT1, CT2, CT8, CE5 

 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 

   Recull i anàlisi d’exemples d’iconicitat.  

   Ús de missatges gràfics denotatius i connotatius. 
   Anàlisi complet d’imatges. 

 
CONCEPTUALES 
 

La imatge. Conceptes bàsics.  
Escala d’iconicitat.  
Figures retòriques. Denotació/connotació. 
L’anàlisi d’imatges (codis generals, de significació i de relació). 

 
ACTITUDINALES 
 

   Capacitat crítica i analítica.

   Respecte als companys i compliment de les dates d’entrega. 
   Netedat i presentació adequada dels treballs. 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formatives 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals y 
tutories grupals i individuals. 
 
 Treball de recerca d’imatges gràfiques i treballar amb 

elles l’escala d’iconicitat i les diferents figures retòriques. 
Seguidament realitzar una anàlisi complet seguint els 
codis d’anàlisi explicats a classe. 
 

 
Temporalització: volum de treball: 6:40 h 
 

 Completar la cerca, estudi i anàlisi d’informació que no 

puga realitzar-se a l’aula. 
 
 Completar els treballs pràctics plantejats a classe. 

  
 
 Treballs d‘impressió i presentació de les memòries. 

 
 
volum de treball: 1:40 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 



 Correcta aplicació dels continguts teòrics. 

 
 Ús correcte dels diferents recursos tècnics. 


 Correcta presentació del projecte des del punt de vista 

estètic, comunicatiu i especialment ortogràfic. 

 
Treball final imprès i enquadernat. Seguiment de les 
pautes marcades al briefing. 
 
Llistes d’actitud i assistència. Per tindre dret a l’avaluació 
contínua la presencia ha de ser del 80%. 
 
La nota s’obtindrà mitjançant la nota mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta como a 
mínim d’un 5. 
 
 
Data de l’entrega: 15 de desembre 

 

 
3.5.1            UD5                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didàctica 
La Composició. Principis compositius. 

 
Nº sesions Temporalització: del 21 de desembre al 12 de gener           previstes: 4 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
 
Al finalitzar aquesta unitat l‘alumne ha de ser capaç de: 
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RA12. Conèixer els principis bàsics de la composició. 
RA13. Assimilar el concepte de composició i capacitat per realitzar 
diferents composicions satisfactòriament. 

CT2, CE5 
 
CG1, CG18, CT1, CT8, CE5 

 

3.5.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

   Anàlisi de diferents composicions gràfiques i classificació tipològica. 
   Composar intencionadament seguint criteris previs. 

 
CONCEPTUALES 
 

La Composició. 
Elements gràfics.  
Principis compositius: Proporció, equilibri, pesos visuals, moviment i dinamisme, ritme. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigència creativa en l’execució dels treballs. 
   Respecte als companys i compliment de les dates d’entrega. 
   Netedat i presentació adequada dels treballs. 

 
3.5.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formatives 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

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

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals y 
tutories grupals i individuals. 
 
 Cerca i anàlisi  de diferents composicions. Raonament 

tipològic. 
 
 Treball de composició emprant els mateixos elements i 

potenciant cadascun dels principis bàsics. 
 

Temporalització: volum de treball: 6:40 h 
 

 Completar la cerca, estudi i anàlisi d’informació que no 

puga realitzar-se a l’aula. 
 
 Completar els treballs pràctics plantejats a classe. 

  
 
 Treballs d‘impressió i presentació de les memòries. 

 
 
volum de treball: 1:40 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 



 Correcta aplicació dels continguts teòrics. 

 
 Utilització correcta i seguiment del guió amb les 

especificacions concretes del projecte proporcionat a 
l’alumne.  
 
 Ús correcte dels diferents recursos tècnics. 


 Correcta presentació del projecte des del punt de vista 

estètic, comunicatiu i especialment ortogràfic. 

 
Dissenys finals, memòria justificativa, amb annexos.  
 
Llistes d’actitud i assistència. Per tindre dret a l’avaluació 
contínua la presencia ha de ser del 80%. 
 
La nota s’obtindrà mitjançant la nota mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta como a 
mínim d’un 5. 
 
 
Data de l’entrega: 12 de gener 

 

 

3.6.1            UD6                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didàctica 

El color. 
 

Nº sesions Temporalització: del 18 de gener al 19 de gener           previstes: 2 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 

                                                              Resultado de aprendizaje 
 
Al finalitzar aquesta unitat l‘alumne ha de ser capaç de: 
   
RA12. Conèixer els principis bàsics de la composició. 
RA13. Assimilar el concepte de composició i capacitat per realitzar 
diferents composicions satisfactòriament. 

 
 
 
CT2, CE5 
 
CG1, CG18, CT1, CT8, CE5 

 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 



   Coneixement i investigació sobre els principis bàsics del color i l’ús gràfic que es fa d’ell. 

 El color. Principis bàsics.  
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CONCEPTUALES 
 

El Percepció del color. Tipologies i combinacions.  
Psicologia del color. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Capacitat crítica i analítica.
   Respecte als companys i compliment de les dates d’entrega. 

   Netedat i presentació adequada dels treballs. 

 
3.6.4                              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% 

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals y 
tutories grupals i individuals. 
 
 Visionat de diferents vídeos sobre el color i els seus 

principis bàsics. 
 
 Treball de resum (i maquetació d’aquest) amb un 

producte final amb caire editorial. 
 

Temporalització: volum de treball: 3:20 h 
 

 Completar la cerca, estudi i anàlisi d’informació que no 

puga realitzar-se a l’aula. 
 
 Completar els treballs pràctics plantejats a classe. 

  
 
 Treballs d‘impressió i presentació de les memòries. 

 
 
volum de treball: 0:50 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 



 Correcta aplicació dels continguts teòrics. 

 
 Utilització correcta i seguiment del guió amb les 

especificacions concretes del projecte proporcionat a 
l’alumne.  
 
 Ús correcte dels diferents recursos tècnics. 


 Correcta presentació del projecte des del punt de vista 

estètic, comunicatiu i especialment ortogràfic. 

 
Treball final imprès i enquadernat. Seguiment de les 
pautes marcades al briefing. 
 
Llistes d’actitud i assistència. Per tindre dret a l’avaluació 
contínua la presencia ha de ser del 80%. 
 
La nota s’obtindrà mitjançant la nota mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta como a 
mínim d’un 5. 
 
 
Data de l’entrega: 19 de gener 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Presentació de l'assignatura i de les unitats didàctiques a l'inici de les mateixes: resultats d'aprenentatge, 
continguts, activitats a desenrotllar i criteris d'avaluació. Una visió global inicial permetrà situar 
l'assignatura i els seus objectius en el conjunt de la professionalitat, al mateix temps 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 a facilitar la construcció de l'aprenentatge, anar assimilant el 
vocabulari de la unitat i dinamitzar la classe. 
 
Es proposaran nombroses exercicis pràctics en l'aula per a poder assentar cada un dels plantejaments i 
perquè l'alumne practique els continguts impartits, compartint coneixements i habilitats amb els seus 

companys. Les activitats a realitzar es detallen en les unitats didàctiques. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar i analitzar la informació i els condicionants dels treballs proposats. Estudi personal, lectura de 
llibres, investigació pròpia de la matèria. Realització autònoma dels exercicis pràctics plantejats en classe. 
Assistència a exposicions o representacions Preparar l'exposició i defensa del treball, quan així es 
considere. 
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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 en un 20% del total, l'alumne perdrà el seu 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 este cas l'alumne haurà de realitzar un examen escrit dels continguts teòrics impartits en l'assignatura.  
 
L'examen escrit dels alumnes que hagen perdut el dret a l'avaluació contínua tindrà un valor del 30% de la nota final, 
per tant, la part pràctica serà del 70% i les seues parts seran proporcionals als percentatges descrits anteriorment.  
 
Ponderació per a l'avaluació extraordinària:  
Per a aquells alumnes que no hagen superat l'avaluació ordinària. Si en convocatòria ordinària l'alumne suspenguera 

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 novament, ja no es guardarà la nota de la part aprovada per a 
successives convocatòries. 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Es basarà en el compliment dels punts següents:  
 Assistència i participació en les classes teòriques i pràctiques  
 Actitud i motivació de l'alumne respecte a l'assignatura, professor i companys del curs. 
 Assimilació dels continguts teòrics. 
 Correcta aplicació dels continguts teòrics en la resolució dels exercicis pràctics.  
 Construcció d'un juí crític personal amb li que poder argumentar els treballs propis i analitzar els dels seus 

companys.  
 Execució i entrega de tots els treballs dins dels terminis acordats.  
 Presentació i acabat professionals.  
 Ús correcte dels distints recursos tècnics, tradicionals i infogràfics.  
 Creació d’imatges originals i apropiades als problemes gràfics plantejats.  
 Correcta expressió oral i escrita. 

 
Els procediments d'avaluació es poden agrupar en dos grans modalitats: l'avaluació contínua i l'avaluació final:  
 

- En l'avaluació contínua s'establirà un mínim del 80% d'assistència a les classes*. S'inclouran els exàmens 
parcials de qualsevol tipus, els treballs amb les condicions i terminis acordats, etc. Durant el seu 
desenrotllament, es requereix mantindre l'estudiant informat dels seus progressos o si és el cas, 
recuperacions.  
 

- L'avaluació final o additiva, implica la realització d'una prova al final del curs, per motiu d'haver perdut la 
possibilitat de l'avaluació contínua, y/o a aquells que no superen convenientment les proves avaluables 
propostes durant el curs 

 
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 hagen assistit a classe mai o que havent assistit 

esporàdicament no hagen entregat cap treball.  
 

*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 seg ent convocatòria obligatòriament. 
 
Percentatges de les distintes parts dels treballs-projectes de les unitats didàctiques:  

- memòria Justificativa i tècnica 30%  
- ideació i bocetatge 20%.  
- resultat final 50%  

*En el cas que hi haja presentació-defensa del treball es comptabilitzarà en un 5% deduït del resultat final. 
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