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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 Estètica i tendèncias contemporànies del Disseny de Moda 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º 
Semestre 
Semestre Primero 

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

OE/EC Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valencià 

 

Matèria 
Materia Història de l'Art i del Disseny 

Títol Superior  
Título Superior  Títol Superior del Ensenyaments  Artístics Superiors 

Especialitat 
Especialidad Disseny de Moda 

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

Departament 
Departamento Història de l'Art i del Disseny 

Professorat 
Profesorado 

Vicent Martí Vañó 

e-mail 
e-mail martiv@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 d'Estètica i tendències contemporànies el Disseny de Moda, comprèn els següents objec-

tius: 

 L'adquisició del coneixement de les principals tendències contemporànies. 

 L'associació del producte amb el seu temps, tant amb la situació històrica, les tendències estètiques i 

corrents artístiques com amb el desenvolupament científic i el progrés tecnològic. 

 El coneixement del debat contemporani al voltant de les pràctiques artístiques actuals, brindant ar-

guments i categories d'abordatge dels principals discursos que giren al voltant d'aquest univers. 

 Que l'alumne sàpiga aplicar els coneixements adquirits, dins dels contextos multidisciplinaris, per a 

formular judicis estètics i reflexions sobre les noves tendències. 

 Relacionar les noves tendències en l’ àmbit del disseny i de la moda, amb els moviments de globalit-

zació i mundialització, la crítica social i política ... 

 Analitzar els diversos llenguatges que defineixen les noves estètiques contemporànies en relació al 

seu context històric, econòmic, polític ... 

 Dominar la terminologia i els continguts propis de la matèria. 

 

 

mailto:martiv@easdalcoi.es
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1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
Els alumnes deuen haver cursat i aprovat les assignatures impartides del àrea de coneixement d’Història 
de l’Art i del Disseny en cursos anteriors: Fonaments Històrics del Disseny (primer curs) i Història i Cultura 
de la Moda i del Tèxtil (segon curs). 
 
 

 
 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es conve-

nient detallar el grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, 
poc) 

 

Competències curriculars o generals (CG) (CG6, CG12, CG14) 

CG6. Promoure el coneixement dels aspectes d'històrics, ètics, esdeveniments socials i culturals del dis-
seny 

CG12. Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny 

CG 14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de 
valors culturals 

Competències transversals (CT) (CT11, CT12) 

CT 11 
Desenvolupar en la Pràctica Laboral Una ètica professional Basada en l'apreciació estètica i Sensibilitat, 
mediambiental i Cap a la Diversitat 

CT12. Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que 
es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar les vies adequades de formació continuada    

Competències específiques de la matèria (CE) (CE13, CE15) 

CE13. Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny grà-
fic. 

CE15. Reflexionar sobre la influència social, positiva del disseny, valorar la seva incidència en la 
millora de la qualitat de vida i del medi ambient, i la seva capacitat per generar 
identitat, innovació i qualitat en la producció. 
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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. La Restauració monàrquica. L’era victoriana i el Romanticis-
me. 
La estètica “casa de la pradera”, la crinolina i el polissó. 
 

UD2. El període Modernista i la Moda "Belle Époque".  

L'estil rellotge de sorra i la línia pingüino.Mariano Fortuny i Línia "Delphos", 

la volta del Neoclassicismo. 

 

UD3. La Moda anys "10". L'obra de Paul Poiret. 

L'impacte del moviment sufraguista a la Moda femenina 

 
UD4. L’ impacte de les avantguardes artístiques en l’àmbit de la 
industria de la Moda: 

El futurisme italià. Les propostes estructuralistes i funcionalistes  vestimen-

tàries de Depero, Tullio Crali i Giacomo Balla. 

El Constructivisme rus i el  vestit igualitari i funcional de la revolució 

La Escola de la Bauhaus .  La experimentació vestimentaria en l’àmbit de la 
escenografia escènica (el ballet triàdic de Oskar Schlemmer) i la Moda. 

 
UD5. La Moda dels anys 20. La “revolució” Chanel. La influència de 
les avantguardes artístiques en la Moda popular. 
La masculinizació de la moda femenina, l’estil garçonne. Les noves firmes 
de l’Alta Costura.  

 

UD6. La Moda dels anys 30 i l'estil Art-Decó, Elsa Schaparelli.  

La influència de les avantguardes surrealistes i dadaistes en la Moda. 

La moda del període de la Gran Guerra (dels “40”). Austeritat, funcionalitat 

i pseudo-glamour. 

 

UD7. La moda de postguerra. El triomf dels grans creadors: Dior,  

Balenciaga, Cardin,  Givenchy o Balmain. 

L’estil dels 50.  Tendències de post-guerra: el New-look Dior. 

 

UD8. La revolució juvenil dels 60 i la crisis dels 70. La psicodèlia, el 

Prêt-à-porter i el futurisme. La rebel·lió punk. 

1. La "revolució juvenil" de la moda dels 60. La psicodèlia i el  hippisme.  

La moda popular: retro, étnica i la minifalda de Mary Quant. 

El trencament de la industria de l’Alta Costura. El Prêt-à-porter. 

Els gran creadors del 60: Yves Saint Laurent, Courrèges i Paco Raban-

ne.Les influències de L’Art racionalista: concret, Op-art, minimalisme  i la 

moda futurista. 

2. La crísis dels 70. El retorn a l'ordre i a la tradició de la Moda.: el retro i 

la moda"camp" La estètica progre, el funk i el  glam..  La rebel·lió punk. 

 

UD9. El boom de la moda dels 80, la estètica postmoderna. La reac-

ció dels 90: el grunge i la ecosostenibilitat. El imperi de les Grans 

Marques. 

1. La dècada dels 80 i la estètica postmoderna. L’era del boom de la Moda. 
El culte al consumisme, la estètica yuppie. 

 

18 de setembre – 
25 de setembre: 8 h 

 
 

 
29 de setembre –  

2 de octubre: 5 h 
 

 
 

6 de octubre –  
16 de octubre: 5 h 

 
 

20 de octubre –  
30 de octubre: 10 h 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 de novembre –  

10 de novembre: 7 h 
 

 
 

 
13 de novembre – 

20 de novembre: 8 h 
 

 
 

 
 

24 de novembre – 
1 de desembre: 7 h 

 

 

4 de desembre - 
15 de desembre: 8 h 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

18 de desembre – 

8 de gener: 8 h 
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El triomf de les grans firmes de Moda. Els dissenyadors italians.  

El desembarcament del creadors japonesos a Europa. 

La estètica de ball, disco i hip-hop. 

2. La crìsis dels 90. El grunge i la estètica indie. El minimalisme.  La moda 
slow, reclycling  i ecosostenible font al Imperi de les grans cadenes de 
“moda pronta”: Zara, Primark o H&M.  

UD10. Últimes tendències del s. XXI. La expansió dels neos.  

El triomf de les “tribus urbanes”. La “costumització” de la moda i 

l’impacte de l’era digital.  

3. Les últimes corrents en la Moda: 

De constructivisme, neo minimalisme, neo futurisme,neo kistch,   
neo historicisme, retro-vintage, fúsión étnica. 
La nova revolució juvenil. El triomf de les “tribus urbanes”: gòtics, emos, 
nerps, hipsters, vintage, cyberpunks, steampunk, skaters, decora, etc. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

12 de gener – 

19 de gener: 7h 
 

 

3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD1. La Restauració monàrquica. L’era victoriana i el Romanticisme 

Nº sessions Temporalització: 18 de setembre –25 de setembre   previstes: 8 h 
 

 

3.1.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 

 
 

CG12, CG14, CG 6 

 

 

CT11, CG 6 
 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmit de la Moda. 
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Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 
 

CONCEPTUALS 
 

 
La Restauració monàrquica. L’era victoriana i el Romanticisme. 
La estètica “casa de la pradera”, la crinolina i el polissó. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels company 
 

 
 

 

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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 
 

Temporalització: volum de treball: 8 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 
volum de treball: 5º4’ h 
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación      

 
L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 
els següents continguts: 

1. La Moda del període de la Restauració monàrqui-
ca: l’era victoriana i el Romanticisme. 

2. L’alumnat deu conèixer i valorar críticament la 
estètica “casa de la pradera”, la crinolina i el polissó. 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats,  
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 
 
 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
 
 
 

 

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

UD2. El període Modernista i la Moda "Belle Époque".  
 

                             Nº sessions Temporalització: 29 de setembre – 2 de octubre   previstes: 5 h 

 
 

3.2.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

 
 
RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 
 

 
CG12, CG14, CG 6 

 

 
CT11, CG 6 

 
 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 
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3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 

 

CONCEPTUALS 
 

 

1. La Indumentària del període Modernista i la Moda "Belle Époque".  

L'estil “rellotge de sorra” i la línia pingüino. 

2. Mariano Fortuny i Línia "Delphos", la volta del Neoclassicisme. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels company 
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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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 
 

 
Temporalització: volum de treball: 5 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 3º22’ h 

 
 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 
els següents continguts: 

1. La Indumentària del període Modernista i la Mo-

da "Belle Époque".  

L'estil “rellotge de sorra” i la línia pingüino. 

2. Mariano Fortuny i Línia "Delphos", la volta del Ne-
oclassicismo. 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats,  
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 
 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD3. La Moda anys "10". L'obra de Paul Poiret 

Nº sessions Temporalització: 6 de octubre – 16 de octubre   previstes: 5 h 

 
 

3.3.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 

 
 

CG12, CG14, CG 6 
 

 
CT11, CG 6 

 
 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 
 

CONCEPTUALS 
 

 

La Moda anys "10". L'obra de Paul Poiret. 

L'impacte del moviment sufragista a la Moda femenina 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 
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Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels company 
 

 

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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 
 

Temporalització: volum de treball: 5 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 3º22’ h 

 
3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 
els següents continguts: 

1. La Moda anys "10".  

2. L'obra de Paul Poiret. 

3.  L'impacte del moviment sufragista a la Moda fe-
menina 

 

 

Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives  
amb comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis 
de texts especialitats. 

Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret a 
l’avaluació continua. 
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3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD4. L’ impacte de les avantguardes artístiques en l’àmbit de la industria de la Moda 

Nº sessions Temporalització: 20 de octubre –30 de octubre    previstes: 10 h 
 

 

3.4.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 
 

 
CG12, CG14, CG 6 

 

 

CT11, CG 6 
 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 
 

CONCEPTUALS 
 

 
1. L’ impacte de les avantguardes artístiques en l’àmbit de la industria de la Moda: 
El futurisme italià. Les propostes estructuralistes i funcionalistes  vestimentàries de 
Depero, Tullio Crali i Giacomo Balla. 

El Constructivisme rus i el  vestit igualitari i funcional de la revolució 

La Escola de la Bauhaus .  La experimentació vestimentària en l’àmbit de la esce-
nografia escènica (el ballet triàdic de Oskar Schlemmer) i la Moda. 

 
 



 
 

                
12/28 

 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 

Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 

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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 
 

Temporalització: volum de treball: 10 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 6º40’ h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

1.L’impacte de les avantguardes artístiques en 

l’àmbit de la industria de la Moda: El futurisme italià. 

Les propostes Depero, Tullio Crali i Giacomo Balla.  

2. Deu saber analitzar el Constructivisme rus i el  
vestit igualitari i funcional de la revolució, com a 
proposta rupturista amb la moda burgesa internacio-
nal. 

3. Deu conèixer i saber analitzar les propostes reno-
vadores experimentals de la Escola de la Bauhaus, 
tant en l’àmbit de la vestimenta escènica com el del 
vestit habitual. 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.5.1               UD5  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD5. La Moda dels anys 20. La “revolució” Chanel. Influència de les avantguardes artístiques. 

Nº sessions Temporalització: 3 de novembre – 10 de novembre   previstes: 7 h 
 

 

3.5.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 
 

 
CG12, CG14, CG 6 

 

 

CT11, CG 6 
 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 
 

CONCEPTUALS 
 

 
 
La Moda dels anys 20. La “revolució” Chanel. La influència de les avantguardes 
artístiques en la Moda popular. 
La masculinització de la moda femenina, l’estil garçonne. Les noves firmes de l’Alta 
Costura.  
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ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 

Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 

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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 
 

Temporalització: volum de treball: 7 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 4º45’ h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

 

1. El fenòmen de  la transformació de la Moda dels 
anys 20.  

2. La tendència a la homogeneïtzació de les caracte-
rístiques sexuals en la Moda. La masculinització de la 
moda femenina.  

3. La radical proposta de Chanel i La influència de 
les avantguardes cubistes en la Moda de l’època. 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.6.1               UD6  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD6. La Moda dels anys 30 i l'estil Art-Decó, Elsa Schaparelli 

Nº sessions Temporalització: 13 de novembre – 20 de novembre   previstes: 8 h 

 
 

3.6.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 

 
 

CG12, CG14, CG 6 
 

 
CT11, CG 6 

 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.6.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 

 

CONCEPTUALS 
 

 

 

La Moda dels anys 30 i l'estil Art-Decó.  Elsa Schaparelli i la influència del Surrea-

lisme i Dadaisme en la Moda. 
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ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 

Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 

3.6.4 

 
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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 
 

Temporalització: volum de treball: 10 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 6º40’ h 

 
3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.6.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

1. La Moda dels anys 30 i l'estil Art-Decó.   

2. L’obra de Elsa Schaparelli i la influència del Sur-

realisme i Dadaisme en la Moda. 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.7.1               UD7  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD7. La moda de postguerra. El triomf dels grans creadors: Dior,  Balenciaga, Cardin o Balmain 

Nº sessions Temporalització: 24 de novembre –1 de desembre   previstes: 7 h 

 
 

3.7.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 

 
 

CG12, CG14, CG 6 
 

 
CT11, CG 6 

 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.7.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 

 

CONCEPTUALS 
 

 

La moda de postguerra. El triomf dels grans creadors: Dior,  Balenciaga, Cardin,  

Givenchy o Balmain. 

L’estil dels 50.  El New-look Dior. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 
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Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 

3.7.4 

 
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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 
 

Temporalització: volum de treball: 7 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o  
conferències. 

 

volum de treball: 4º45’ h 

 
3.7.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.7.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

1. La moda de postguerra. El triomf dels grans crea-

dors: Dior,  Balenciaga, Cardin,  Givenchy o Balmain. 

2. L’estil dels 50. El New-look Dior. 

 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.8.1               UD8  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD8. La revolució juvenil dels 60 i la crisis dels 70. La psicodèlia, el Prêt-à-porter i el futurisme. 
La rebel·lió punk 

Nº sessions Temporalització: 4 de desembre -15 de desembre   previstes: 8 h 

 
 

3.8.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 

 
 

CG12, CG14, CG 6 
 

 
CT11, CG 6 

 
 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.8.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 

 

CONCEPTUALS 
 

 

1. La "revolució juvenil" de la moda dels 60. La psicodèlia i el  hippisme. La moda 

popular: retro, étnica i la minifalda de Mary Quant. 

El trencament de la industria de l’Alta Costura. El Prêt-à-porter. 

Els gran creadors del 60: Yves Saint Laurent, Courrèges i Paco Rabanne. Les influ-

ències de L’Art racionalista: concret, Op-art, minimalisme  i la moda futurista. 
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2. La crísis dels 70. El retorn a l'ordre i a la tradició de la Moda.: el retro i la mo-

da"camp" La estètica progre, el funk i el  glam..  La rebel·lió punk. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 

Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 

3.8.4 

 
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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 
 

Temporalització: volum de treball: 8 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 
volum de treball: 5º20’ h 

 
3.8.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.8.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

1. La "revolució juvenil" de la moda dels 60. La psi-

codèlia i el  hippisme.  

L’estudi de la moda popular: retro, étnica i la mini-

falda de Mary Quant. El Prêt-à-porter. 

2. L’obra dels gran creadors del 60: Yves Saint Lau-

rent, Courrèges i Paco Rabanne. Així com les influèn-

cies sobre la Moda de L’Art racionalist: concret, Op-ar 

i minimalisme  i la moda futurista. 

3. La crisis dels 70. El retorn a l'ordre i a la tradició 

de la Moda.: el retro i la moda"camp" La estètica 

progre, el funk i el  glam..  La rebel·lió punk. 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.9.1               UD9  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD9. La moda dels 80: La Estètica Postmoderna. La reacció dels 90: el grunge i la ecosostenibi-

litat. El imperi de les Grans Marques 

Nº sessions Temporalització: 18 de desembre – 8 de gener    previstes: 8 h 
 

 

3.9.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 
 

 
CG12, CG14, CG 6 

 

 

CT11, CG 6 
 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.9.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 
 

CONCEPTUALS 
 

 

1. La dècada dels 80 i la estètica postmoderna. L’era del boom de la Moda. El culte 
al consumisme, la estètica yuppie. 

El triomf de les grans firmes de Moda. Els dissenyadors italians.  

El desembarcament del creadors japonesos a Europa. 
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La estètica de ball, disco i hip-hop. 

2. La crìsis dels 90. El grunge i la estètica indie. El minimalisme.  La moda slow, 
reclycling  i ecosostenible font al Imperi de les grans cadenes de “moda pronta”: 
Zara, Primark o H&M.  

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 

Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 

3.9.4 

 
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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius  

audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 
 

Temporalització: volum de treball: 8º h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 
 

volum de treball: 5º20’h 

 
3.9.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.9.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

1. La dècada dels 80 i la estètica postmoderna. L’era 
del boom de la Moda. El culte al consumisme, la es-
tètica yuppie. 
El triomf de les grans firmes de Moda. Els issenya-
dors italians.  
El desembarcament del creadors japonesos a Europa. 

La estètica de ball, disco i hip-hop. 

2. La crìsis dels 90. El grunge i la estètica indie. El 
minimalisme.  La moda slow, reclycling  i ecososteni-
ble font al Imperi de les grans cadenes de “moda 
pronta”: Zara, Primark o H&M.  
 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avalua-
ció continua. 
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3.10.1               UD10  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD10. Últimes tendències del s. XXI. Els neos. Les “tribus urbanes”. La “costumització” 

de la moda i l’impacte de l’era digital 

Nº sessions Temporalització: 12 de gener – 19 de gener   previstes: 7 h 
 

 

3.10.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les corrents estètiques de la Moda 
del s. XX en el seu context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer, analitzar i aplicar creativament les corrents estètiques i en 
l’àmbit de la Moda del s. XX. 

RA3. Relacionar críticament les característiques estètiques i comunicatives 
dels estils indumentaris amb les circumstàncies històriques, socials i cultu-
rals del moment que es creen. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els llenguat-
ges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en les ten-
dències del mon del Disseny de Moda, en els materials i en els aspectes tec-
nològics o conceptuals. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges estètics i comunicacionals en la 
praxis del Disseny de Moda. 
 
 

 
 

 
CG12, CG14, CG 6 

 

 

CT11, CG 6 
 

 

CG6, CG12, CE13 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 

 

CT11, CG 6, CG12 

 

3.10.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de l’objecte 
vestimentari. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal 
entre el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de 
noves tendències en l’àmbit de la Moda. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la Moda.  

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

 
Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar 
de la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la Moda. 
 
 

CONCEPTUALS 
 

 

Últimes tendències del s. XXI. La expansió dels neos.  

El triomf de les “tribus urbanes”. La “costumització” de la moda i l’impacte de 

l’era digital.  
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1. Les últimes corrents en la Moda:Deconstructivisme, Neominimalisme,Neo futu-
risme, Neo kistch,   

Neo Historicisme, Retro-Vintage, Fúsión Étnica. 

2. La nova revolució juvenil. El triomf de les “tribus urbanes”: Gòtics, Emos, 
Nerps, Hipsters, Vintage, Cyberpunks, Steampunk, Skaters, Decora, etc. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual. 

Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història del Disseny de Moda. 

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la Moda. 

Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes 
de col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats 
i habilitats dels companys. 
 

 

3.10.4 

 
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%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius au-
diovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a ni-
vell de grup com amb atenció personalitzada tuto-
rial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 
Temporalització: volum de treball: 7 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampli-
ació amb la recerca temàtica en biblioteques o 
Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, autors, mar-
ques o “tribus urbanes”. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 
volum de treball: 4º45’ h 

 
3.10.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 
 

3.10.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

L’alumnat deu conèixer i saber analitzar críticament 

els següents continguts: 

Últimes tendències del s. XXI. La expansió dels neos.  

El triomf de les “tribus urbanes”. La “costumització” 

de la moda i l’impacte de l’era digital.  

1. Les últimes corrents en la Moda: Deconstructivis-
me, Neominimalisme,Neo futurisme, Neo kistch,   

Neo Historicisme, Retro-Vintage, Fúsión Étnica. 

2. La nova revolució juvenil. El triomf de les “tribus 
urbanes”: Gòtics, Emos, Nerps, Hipsters, Vintage, 
Cyberpunks, Steampunk, Skaters, Decora, etc. 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats 

Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 

Proves escrites a partir de formulari de pregun-
tes, projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 

Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret a 
l’avaluació continua. 
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 4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

          Metodología de enseñanza-aprendizaje 

4.1 
Activitats de treball presencials 

Actividades de trabajo presenciales 

 

ACTIVITATS  

 

 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

 

 

Relació amb els 

Resultats 
d’Aprenentatge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  60 % 

 

 

 

 

 

 

 

Classes 

presencials  

78 hore s  

 
1.- Exposició de continguts per part del professor, amb el re-
colzament de presentacions i arxius audiovisuals adients i re-
presentatius dels continguts de la matèria. Utilització de re-
cursos documentals, audiovisuals i bibliografia especialitzada. 
 
2.- Seguiment dels alumnes amb la presa d'apunts, esque-
mes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisu-
al. 
 
3.- Potenciació de  la capacitat d'interpretació de les fonts i 
referents històrics de la Història del Disseny de Moda. 
 Desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i valoració critica, 
estètica i significativa dels referents propis de l’àmbit de la 
Moda. 
 
4.- Seguiment crític de les notícies d'actualitat que girin al 
voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 
 
 
 

 

 

 

CG3, CG6, CG12, 
CT2, CT8, CT17, 

CE13, CE15 

 

 

40 % 

 

Avaluació 

4 hores 

 

 
Es realitzaran dos exàmens parcials i s’acompanyaran amb la 
presentació dels treballs de seguiment de les exposicions de 
classe i de recerca dels alumnes. 
 
 
 
 
 
 

CG6,   

CG12, CT19, CT2, 
CT8, CE13  

 
 

    

4.2 
Activitats de treball autònom            

          
Actividades de trabajo autónomo 

  

ACTIVITATS 
 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 
 Relació amb els  

Resultats d’Aprenentatge 
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  40 % 

 

 

 

 

 
 

Treball  

Autònom 
 

52 hores 

 

Treball de estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i ampliació 
amb la recerca temàtica en biblioteques o Internet. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que giren 
al voltant de l'àmbit Disseny de Moda. 

Treball de lectura de texts i assajos. 
Realització de treballs i memòries sobre els continguts 
de l’assignatura. 
 
Preparació de les proves parcials. 

 

 
 
 
 
 
  

CG18, CG21, 
CT2, CT8, 
CE15 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 

 

Activitats  

Complementàries 

 
 

 
Participació en activitats complementà-
ries com tallers i masterClass, desfilades, 
exposicions, conferències, cursos o con-
gressos específics de la matèria. 

 

 

 
 

CG6, CG6, CG12, 
CT2, CT8, 
CT17, 
CE13, CE15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5     Sistema d’avaluació i qualificació 
     Sistema de evaluación y calificación 

5.1 
  

 Mínims exigibles 

 
Es valorarà la capacitat de l’alumnat per a: 
 
1. Analitzar les manifestacions i tendències Disseny de Moda en el seu context historicoartístic i en les 
seues variables tècniques, expressives i comunicatives. 

2. Identificar les manifestacions, estils, autors significatius i les seues aportacions i innovacions més re-
llevants en el context de l’especialitat. 

3. Explicar raonadament l’evolució tècnica i formal Disseny de Moda en relació amb el context històric i 
cultural, utilitzant adequadament la terminologia específica. 

4. Valorar argumentadament productes vestimentaris actuals basant-se en la fonamentació històrica, la 
tècnica i la sensibilitat estètica. 

5.Demostrar interès i sensibilitat davant l’observació i coneixement  Disseny de Moda al llarg del seu 
recorregut històric. 
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5.2 

 

 

Sistema d’avaluació ordinària i extraordinària 

Sistema de evaluación ordinaria y extraordinaria 

 
 

 
1. Considerem que el millor mètode avaluatiu es el continuo i formatiu.  No obstant això, conside-
rem adient la celebració de dos exàmens parcials al llarg del semestre on es tindrà en compte 
l’assumpció de les competències i continguts establerts en la Programació Didàctica. 

 2.  L’avaluació contínua permetrà la valoració i superació de tots els treballs de recerca i exercicis 
realitzats al llarg del curs. Mitjançant això, l’alumne, podrà dur a terme la comprensió i el fiança-
ment dels continguts plantejats en classe, i desenvolupar les competències i els recursos metodo-
lògics previstos. 

Des d’aquest procediment formatiu, l’objectiu final és el de que l’alumne supere les dues proves 
escrites i treballs corresponents (contemplats en els dos parcials), tot el bloc de continguts que 
s’inclouen en aquesta programació. 

3. L’assistència a les classes es obligatòria  si no hi existeix una exempció extraordinària per part 
de la direcció.   
En cas d'absència sistemàtica de les classes de més del 20 % del total d’hores lectives, es pedra el 
dret a  les avaluacions parcials, reduint se a una sola convocatòria ordinària i a una extraordinària. 

3. Els treballs d'investigació de l'alumne així com el dossier de material didàctic de l’alumne, cons-
tituït pels apunts de classe i l’ampliació d’aquests amb la bibliografia específica al seu abast, junt 
amb les activitats lectives no docents com assistència a gabinets o estudis d’animació, exposicions, 
conferències específiques, etc., seran avaluats a la fi de cada trimestre, comptabilitzant-ne amb la 
nota dels exàmens trimestrals. En cap cas la nota del treball autònom de l’alumne es podrà comp-
tabilitzar amb la nota de l’examen si aquesta no arriba al aprovat (5) com a mínim.  

Obligant-ne a superar el nivell d’aprovat en l’examen de recuperació i així poder computar la nota 
dels treballs autònoms amb la de l’examen ja aprovat. 

 

 

 

5.3 

 

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

 
 
Les dos convocatòries d’exàmens parcial i entrega de treball, atorguen la possibilitat de que, en 
cas de que l’alumne no aprove (amb mínim de 5) la convocatòria, puguen presentar-se a una 
prova de recuperació en cada cas. 

En el cas de no superar el nivell d’aprovat en la prova de recuperació, podrà presentar-se a una 
prova extraordinària de tot el contingut de la matèria del curs, no guardant-se la nota d’un 
parcial en el que esta estigues aprovada. 

A més a més, els alumnes que no hagen fet els exàmens parcials o hagen superat més del 20 
% de faltes d’assistència de les hores presencials, deuran presentar-se a un examen extraor-
dinari amb tot els continguts del temari del curs. 

 
La Direcció del Centre ha acordat incloure en el reglament de sistemes  d’avaluació, per indicació de  
 L’ ISEACV una condició avaluadora referent al NO PRESENTAT: 

 "El «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valora-
ció 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 ente-
sa com a excepcional. En una assignatura no es podran acumular més de tres «No presen-
tat/da» consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament." 
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