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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2018-2019 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 

      
Taller de cal·ligrafia 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre Primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

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

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Valencià  

Castellà 

 

Matèria 
Materia Tipografia 

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  Projectes 

Professorat 
Profesorado 

 Xelo Garrigós Pina 

e-mail 
e-mail  garrigosc@easdalcoi.es 
 

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

L’assignatura optativa de Taller de Cal·ligrafia incideix en l’aprenentatge inicial teòric-pràctic de la forma 

cal·ligràfica com a recurs d’expressió, composició i significació en relació als mitjans i suports de les 

característiques del missatge. Contribueix que l’alumne associe les diferents formes cal·ligràfiques a unes 

característiques gràfiques i comunicatives concretes. És interés particular d’aquesta assignatura, 

proporcionar a l’alumne els coneixements i capacitats metodològiques relacionades amb els mitjans manuals 

per desenvolupar correctament la relació visual, semàntica i formal de la lletra. L’assignatura pretén que 

l’alumnat aconseguixca un nivell òptim d’autonomia i capacitat creativa per a memoritzar i executar les 

formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada. 

La cal·ligrafia s’entén com a un mitjà que és ambivalent. És una disciplina autònoma com a fet artístic i 

comunicatiu, però també es relaciona amb la concepció integral del fenomen comunicatiu d’una imatge de 

marca, imatge publicitària, o de qualsevol altre problema de comunicació gràfica. 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 
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És recomanable haver superat prèviament les assignatures Tipografia I, Disseny bàsic i Projectes bàsics, 

Sistemes de representació, Dibuix i tècniques gràfiques I, Llenguatge i tècniques digitals I, Fonaments 

històrics del disseny.  

Resulta positiu cursar simultàniament Dibuix i Tècniques gràfiques avançat, Tècniques de reproducció i 

impressió i Història i cultura del disseny gràfic. Tanmateix, és recomanable cursar posteriorment les 

optatives Taller de tipografia creativa, Assaig i experimentació editorial i Taller de disseny tipogràfic. 

 
 
 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CG2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació. 

CG3 Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica. 

Competencias generales 

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

CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguen als objectius del treball que es realitza. 

Competencias específicas 

CE2 Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visual. 

CE3 Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic. 

CE7 Determinar i, si escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte. 

CE16 Establir pautes i criteris bàsics en l’elecció, creació i ús de famílies de lletres cal·ligrafiades adequades 

als objectius del projecte. 
 

 

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 L’escriptura Gòtica 

Introducció a la cal·ligrafia. Nocions bàsiques. Tècniques i materials.  

Introducció històrica a l’escriptura Gòtica. Estils de Gòtica. Característiques de la 
Gòtica Textura. Cal·lígrafs més importants, clàssics i actuals. Tipografies. Productes 
gràfics. 

UD2 L’escriptura Uncial 

Introducció històrica a l’escriptura Uncial. Característiques de l’escriptura Uncial. 

Cal·lígrafs més importants, clàssics i actuals. Productes gràfics. 

UD3 L’escriptura Humanística 

Introducció històrica a l’escriptura Humanística. Característiques de l’escriptura 

Humanística. Cal·lígrafs més importants, clàssics i actuals. Tipografies. Productes 
gràfics. 

UD4 L’escriptura Cancelleresca 

Introducció històrica a l’escriptura Cancelleresca. Característiques i classes de 

l’escriptura Cancelleresca. Cal·lígrafs més importants, clàssics i actuals. Models. 

Tipografies. Productes gràfics. 

UD5 L’escriptura Anglesa o Copperplate 

Introducció històrica a l’escriptura Anglesa. Característiques de l’escriptura Anglesa. 
Cal·lígrafs més importants, clàssics i actuals. Tipografies. Productes gràfics. 
 
 

16 de setembre – 6 d’octubre 

 

 

 

16 d’octubre – 20 d’octubre 

 

 

 

23 d’octubre – 10 de novembre 

 

 

13 de novembre – 11 de 
desembre 

 

15 de desembre – 19 de gener 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

L’escriptura gòtica . 

Temporalización: del 18 de setembre al 6 d’octubre    previstas: 12 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalitzar esta unitat l’alumne serà capaç de: 

RA1. Emprar un nivell òptim d’autonomia i capacitat creativa per a memoritzar i 

executar les formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada gòtica. 

RA2. Conéixer, reconéixer i usar determinades families cal·ligrafiades en diferents 

productes de comunicació. 
 

CG2, CG3, CE2, CE3 

 

CT2, CT3, CE7, CE16 
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

● Aplicació del ductus de l’escriptula gòtica. 

● Maneig creatiu dels condicionants constructius de la composició de textos. 
 

CONCEPTUALES 
 

● Introducció a la ca·ligrafia. 

● Tècniques i materials.  

● Introducció històrica a l’escriptura gòtica. 

● Característiques de la gòtica Textura. 

● Estils de gòtica.  

● Cal·lígrafs més importants.  

● Productes gràfics. 

● Tipografies.  

ACTITUDINALES 
 

 Exigència creativa i precisió en l’execució dels treballs. 

 Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats. 

 Respecte i consideració pel treball dels companys. 
 

 
 

 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals, tutories 

grupals i individuals. 

 Practicar el ductus de la gòtica textura. 

 Practicar l’alfabet de la gòtica textura.  

 Realitzar un espècimen. 

 Realitzar frases curtes amb gòtica. 

 Investigació d’un autor. 

Temporització: volum de treball: 12 h 
 

 Estudiar i analitzar la informació i els condicionants 

dels treballs proposats. 

 Completar els treballs pràctics proposats en les 

classes presencials.  

 Preparar l’exposició i defensa del treball.  

volum de treball: 3 h 
 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        
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 S’han realitzat les pràctiques corresponents a 

l’escriptura gòtica. 

 S’ha aplicat la metodologia de treball adient i 

amb pulcritud. 

 S’han aconseguit un nivell òptim d’autonomia i 

capacitat creativa per a memoritzar i executar les 

formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada 

gòtica. 

 S’han resolt els problemes compositius, de 

jerarquia i de comunicació. 

 S’ha investigat a un autor. 

Quadern de pràctiques, espècimen i 

treball final. 

Investigació monogràfica d’un autor. 

Llistes de control, actitud i assistència. 

Per a tenir dret a l’avaluació continua la 

presencialitat ha de ser del 80%. 

La nota s’obtindrà mitjançant la mitjana 

de cadascun dels criteris avaluables, 

sent aquesta com a mínim d’un 5. 

Data d’entrega: 6 d’octubre 

 

-Investigació d’un 

autor (Treball 

acadèmic)10%  
-Pràctiques 

cal·ligràfiques 

(Portafoli) 70%. 
-Resultat final 

(Projecte) 20% 

 
 
 

 

 

 

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

L’escriptura Uncial . 

Temporalización:   el 16 d’octubre al 20 d’octubre      previstes: 4 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalitzar esta unitat l’alumne serà capaç de:  

RA3. Emprar un nivell òptim d’autonomia i capacitat creativa per a memoritzar i 

executar les formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada uncial. 

RA4. Conéixer, reconéixer i usar determinades families cal·ligrafiades en diferents 

productes de comunicació. 
 

CG2, CG3, CE2, CE3 

CT2, CT3, CE7, CE16 
 

3.2.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
● Aplicació del dúctus de l’escriptura uncial. 

● Maneig creatiu dels condicionants constructius de la composició de textos. 

CONCEPTUALES 
 

● Introducció històrica a l’escriptura uncial.  

● Característiques de l’escriptura uncial. 

● Productes gràfics. 

● Cal·lígrafs més importants.  

● Tipografies.  

ACTITUDINALES 
 

● Exigència creativa i precisió en l’execució dels treballs. 

● Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats. 

● Respecte i consideració pel treball dels companys. 
 
 

 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals, tutories 

grupals i individuals. 

 Practicar el dúctus de l’escriptura uncial. 

 Practicar l’alfabet uncial.  

 Realitzar un espècimen. 

Temporització: volum de treball: 4 h 
 

 Estudiar, analitzar la informació i els condicionants 

dels treballs proposats. 

 Completar els treballs pràctics proposats en les 

classes presencials.  

 Preparar l’exposició i defensa del treball.  

volum de treball: 1 h 
 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

 S’han realitzat les pràctiques corresponents a 

l’escriptura uncial. 

 S’ha aplicat la metodologia de treball adient i 

amb pulcritud. 

 S’han aconseguit un nivell òptim d’autonomia i 

capacitat creativa per a memoritzar i executar 

les formes i construccions de la lletra 

cal·ligrafiada uncial. 

 S’han resolt els problemes compositius, de 

jerarquia i de comunicació. 

 S’ha investigat a un autor. 

 

Quadern de pràctiques, espècimen i 

treball final. 

Llistes de control, actitud i assistència. 

Per a tenir dret a l’avaluació continua 

la presencialitat ha de ser del 80%. 

La nota s’obtindrà mitjançant la 

mitjana de cadascun dels criteris 

avaluables, sent aquesta com a mínim 

d’un 5. 

Data d’entrega: 20 d’octubre 
 

 
-Investigació d’un 

autor (Treball 

acadèmic)10%  
-Pràctiques 

cal·ligràfiques 

(Portafoli) 70%. 
-Resultat final 

(Projecte) 20% 

 
 

 

 

 

 

3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

L’escriptura Humanística. 

Temporalización: del 23 d’octubre al 10 de novembre    previstes: 12 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalitzar esta unitat l’alumne serà capaç de:  

RA5. Emprar un nivell òptim d’autonomia i capacitat creativa per a memoritzar i 

executar les formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada humanística. 

RA6. Conéixer, reconéixer i usar determinades families cal·ligrafiades en diferents 

productes de comunicació. 

CG2, CG3, CE2, CE3 

CT2, CT3, CE7, CE16 
 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
● Aplicació del dúctus de l’escriptura humanística. 

● Maneig creatiu dels condicionants constructius de la composició de textos. 

CONCEPTUALES 
 

● Introducció històrica a l’escriptura humanística.  

● Característiques de l’escriptura humanística. 

● Cal·lígrafs més importants.  

● Productes gràfics. 

● Tipografies.  
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ACTITUDINALES 
 

● Exigència i precisió en l’execució dels treballs. 

● Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats. 

● Respecte i consideració pel treball dels companys. 
 

 
 
 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

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

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

Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals, tutories 

grupals i individuals. 

 Pràctica del dúctus de l’escriptura humanística. 

 Pràctica de l’alfabet de l’escriptura humanística.  

 Realitzar un espècimen. 

 Realitzar una poesia curta amb lletra humanística per a 

un llibre. 

 Investigació d’un autor. 

Temporització: volum de treball: 12 h 
 

 Estudiar i analitzar la informació i els condicionants 

dels treballs proposats. 

 Completar els treballs pràctics proposats en les 

classes presencials.  

 Preparar l’exposició i defensa del treball.  

volum de treball: 3 h 
 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

 S’han realitzat les pràctiques corresponents a 

l’escriptura humanística. 

 S’ha aplicat la metodologia de treball adient i 

amb pulcritud. 

 S’han aconseguit un nivell òptim d’autonomia i 

capacitat creativa per a memoritzar i executar 

les formes i construccions de la lletra 

cal·ligrafiada humanística. 

 S’han resolt els problemes compositius, de 

jerarquia i de comunicació. 

 S’ha investigat a un autor. 

Quadern de pràctiques, espècimen i 

treball final. 

Investigació monogràfica d’un autor. 

Llistes de control, actitud i assistència. 

Per a tenir dret a l’avaluació continua 

la presencialitat ha de ser del 80%. 

La nota s’obtindrà mitjançant la 

mitjana de cadascun dels criteris 

avaluables, sent aquesta com a mínim 

d’un 5. 

Data d’entrega: 10 de novembre  
 

 

-Investigació d’un 

autor (Treball 

acadèmic)10%  
-Pràctiques 

cal·ligràfiques 

(Portafoli) 70%. 
-Resultat final 

(Projecte) 20% 

 
 

 

 

 

3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

L’escriptura Cancelleresca 

Temporalización:del 13 de novembre al 11 de decembre       previstes: 16 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalitzar esta unitat l’alumne serà capaç de:  

RA7. Emprar un nivell òptim d’autonomia i capacitat creativa per a memoritzar i 

executar les formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada cancelleresca. 

RA8. Conéixer, reconéixer i usar determinades families cal·ligrafiades en diferents 

productes de comunicació. 
 

CG2, CG3, CE2, CE3 

CT2, CT3, CE7, CE16 
 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 
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PROCEDIMENTALES 
● Aplicació del dúctus de l’escriptula cancelleresca. 

● Maneig creatiu dels condicionants constructius de la composició de textos. 

CONCEPTUALES 
 

● Introducció històrica a l’escriptura Cancelleresca. 

● Característiques i classes de l’escriptura Cancelleresca.  

● Cal·lígrafs més importants.  

● Productes gràfics.  

● Models.  

● Tipografies.  

ACTITUDINALES 
 

● Exigència i precisió en l’execució dels treballs. 

● Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats. 

● Respecte i consideració pel treball dels companys. 
 

 
 

 

3.4.4 
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 i tutories 

grupals i individuals. 

 Pràctica del dúctus del la cancelleresca. 

 Pràctica de l’alfabet de la cancelleresca.  

 Realitzar un espècimen. 

 Realitzar una cita curta amb cancelleresca per a un 

cartell. 

 Investigació d’un autor. 

Temporització: volum de treball: 16 h 

 

 Estudiar i analitzar la informació i els condicionants 

dels treballs proposats. 

 Completar els treballs pràctics proposats en les 

classes presencials.  

 Preparar l’exposició i defensa del treball.  

volum de treball: 4 h 

 
 

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 

             % otorgado        

 S’han realitzat les pràctiques corresponents a 

l’escriptura cancelleresca. 

 S’ha aplicat la metodologia de treball adient i 

amb pulcritud. 

 S’han aconseguit un nivell òptim d’autonomia i 

capacitat creativa per a memoritzar i executar 

les formes i construccions de la lletra 

cal·ligrafiada cancelleresca. 

 S’han resolt els problemes compositius, de 

jerarquia i de comunicació. 

 S’ha investigat a un autor. 

Quadern de pràctiques, espècimen i 

treball final. 

Investigació monogràfica d’un autor. 

Llistes de control, actitud i assistència. 

Per a tenir dret a l’avaluació continua 

la presencialitat ha de ser del 80%. 

La nota s’obtindrà mitjançant la 

mitjana de cadascun dels criteris 

avaluables, sent aquesta com a mínim 

d’un 5. 

Data d’entrega: 11 de decembre  
 
 

-Investigació d’un 

autor (Treball 

acadèmic)10%  
-Pràctiques 

cal·ligràfiques 

(Portafoli) 70%. 
-Resultat final 

(Projecte) 20% 

 

 

 

 

3.5.1               UD5  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

L’escriptura Anglesa 

Temporalización: del 15 de decembre al 19 de gener     previstes: 14 
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3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalitzar esta unitat l’alumne serà capaç de:  

RA9. Emprar un nivell òptim d’autonomia i capacitat creativa per a memoritzar i 

executar les formes i construccions de la lletra cal·ligrafiada anglesa. 

RA10. Conéixer, reconéixer i usar determinades families cal·ligrafiades en diferents 

productes de comunicació. 
 

 

CG2, CG3, CE2, CE3 

CT2, CT3, CE7, CE16 

 
 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
● Aplicació del dúctus de l’escriptura anglesa. 

● Maneig creatiu dels condicionants constructius de la composició d 

CONCEPTUALES 
 

● Introducció històrica a l’escriptura anglesa. 

● Característiques i classes de l’escriptura anglesa.  

● Cal·lígrafs més importants.  

● Productes gràfics.  

● Models.  

● Tipografies.  

ACTITUDINALES 
 

● Exigència i precisió en l’execució dels treballs. 

● Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats. 

● Respecte i consideració pel treball dels companys. 
 
 

 
 

3.5.4 
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 i tutories 
grupals i individuals. 

 Pràctica del dúctus del l’anglesa. 

 Pràctica de l’alfabet de l’anglesa.  

 Realitzar un espècimen. 

 Realitzar textos curts amb anglesa per a una invitació. 

 Investigació d’un autor. 

Temporització: volum de treball: 14 h 

 
 

 Estudiar, analitzar la informació i els condicionants 

dels treballs proposats. 

 Completar els treballs pràctics proposats en les 

classes presencials.  

 Preparar l’exposició i defensa del treball.  

volum de treball: 3,30 h 
 
 
 

 

3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

 S’han realitzat les pràctiques corresponents a 

l’escriptura anglesa. 

 S’ha aplicat la metodologia de treball adient i 

amb pulcritud. 

 S’han aconseguit un nivell òptim d’autonomia i 

capacitat creativa per a memoritzar i executar 

les formes i construccions de la lletra 

cal·ligrafiada anglesa. 

 S’han resolt els problemes compositius, de 

jerarquia i de comunicació. 

 S’ha investigat a un autor. 

Quadern de pràctiques, espècimen i 

treball final. 

Investigació monogràfica d’un autor. 

Llistes de control, actitud i assistència. 

Per a tenir dret a l’avaluació continua 

la presencialitat ha de ser del 80%. 

La nota s’obtindrà mitjançant la 

mitjana de cadascun dels criteris 

avaluables, sent aquesta com a mínim 

d’un 5. 

Data d’entrega: 19 de gener  
 
 

 
-Investigació d’un 

autor (Treball 

acadèmic)10%  
-Pràctiques 

cal·ligràfiques 

(Portafoli) 70%. 
-Resultat final 

(Projecte) 20% 
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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 desenvolupar i criteris d’avaluació. Una visió global inicial 

permetrà situar l’assignatura i els seus objectius en el conjunt de la professionalitat, a la volta que 

facilitarà la relació entre els coneixements adquirits amb els nous continguts presentats. 

 

En les activitats de treball presencial, partim d’explicacions teòriques necessàries per part del 

professor sobre els coneixements fonamentals de la matèria incloent-hi demostracions, per a la 

comprensió 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 pràctiques en l’aula per a poder consolidar 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. 

 

Realització de tutories setmanals perquè l’alumne perfeccione o repasse els exercicis amb el 

professor, o es resolguen possibles dubtes respecte als mateixos i perquè l’alumne puga conéixer la 

seua evolució o orientació sobre el seu treball. 
 

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. 

Preparació del portfolio de treballs.  

Preparar l’exposició i defensa del treball, quan així es considere. 

Assistència a exposicions o representacions.  
• Asistència a la presentació del llibre “El ABC del Lettering”, sala d’actes de l’EASDAlcoi, el 6 d’octubre. 

• Visita al Museu de les Arts Gràfiques d’Impremta al Puig, el 15 de novembre. 

• Visita al Museu del paper a Banyeres, 14 de febrer.  

• Visita a la imprenta de Juan Miralles, Elda, el 27 d’octubre. 

 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideracions generals: 

La qualificació de l’estudiant quedarà necessàriament vinculada a la seua assistència regular i al seguiment del 

programa de formació d’acord amb els següents punts: 
● Per a l’aplicació del sistema d’avaluació continua, l’alumne haurà d’assistir amb puntualitat almenys el 80% 

del total dels períodes lectius.  
● A cada exercici proposat li correspon una data d’entrega i altra de recuperació, les quals seran comunicades 

als alumnes amb la suficient antelació. 
● Un exercici no realitzat en la data indicada sense causa justificada, i presentant en data de recuperació, serà 

qualificat amb 2 punts menys. Per tant l’alumne podrà optar a un màxim de 8 punts. 

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: Suspés (SS).  
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● 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 següent convocatòria obligatòriament". 

També, durant i al final de cada projecte o tema, es realitzarà una coavaluació en gran grup, mitjançant 

exposició pública. Aquesta no comportarà una qualificació numèrica. 

Percentatges de les distintes parts dels treballs-projectes de les unitats didàctiques: 
-Investigació d’un autor (Treball acadèmic)10%  
-Pràctiques cal·ligràfiques (Portafoli) 70%. 
-Resultat final (Projecte) 20% 
*En el cas que hi haguera presentació-defensa del treball es comptabilitzarà en un 5% deduït del resultat final.  

 
 
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 continua i passarà a l’avaluació ordinària, avaluat segons la ponderació per a l’avaluació 

d’alumnes amb pèrdua d’avaluació continua. En aquest 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 continua 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 tan sols una part dels treballs; per a la convocatòria 

extraordinària se li guardaria la nota de la part aprovada i haurà de recuperar únicament el pendent. Si torna a 

suspendre de nou, ja no se li guardarà la nota de la part aprovada per a successives convocatòries. 
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http://www.urimiro.com/
http://www.ivancastro.es/
http://www.johnstevensdesign.com/
http://julienpriez.com/
http://www.lucabarcellona.com/

