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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2022-2023 
 
 

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

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura GUIÓ IL·LUSTRAT (STORYBOARD) 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 2n Semestre 
Semestre Primer 

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

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

Valencià/Castellà 

Matèria 
Materia Llenguatges i tècniques de representación i comunicació 

Títol Superior  
Título Superior  Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny 

Especialitat 
Especialidad Disseny Gràfic, itinerari Disseny Aplicat a l’Animació 

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

Departament 
Departamento 

Ciències aplicades i tecnologia 
Expressió i representación artística 

Professorat 
Profesorado 

Gràcia Sarrión 
Àlex Seguí 

e-mail 
e-mail 

g.sarriondealcantarilla@iseacv.gva.es 
a.seguiruiz@edu.gva.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’storyboard s’ha convertit en una eina molt important en la producció de qualsevol producte 
audiovisual. Encara que el seu ús és imprescindible en els camps de la publicitat i l’animació, 
cada vegada són més els directors i directores que treballen la previsualització de les seues 
futures pel·lícules mitjançant la realització d’un storyboard.  
Aquesta representació gràfica del guió, resulta molt útil tant a cineastes com als diferents equips 
artístics que participen en la producció d’un film o espot publicitari, abaratint costos i  aprofitant 
millor els recursos i temps de realització. 
Amb aquesta assignatura, es vol que, per una banda, l’alumnat conega quina és la funció d’un 
storyboard i quins són els seus elements fonamentals i, per altra banda, que aprenga a realitzar 
storyboards personals, amb una bona qualitat comunicativa i expressiva, que permetran 
interpretar els aspectes tècnics, discursius i compositius del llenguatge i la narrativa 
audiovisuals.  
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1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

 
Per al seguiment i aprofitament d’aquesta assignatura és necessari, per una banda, el 
coneixement del llenguatge audiovisual i, per tant, és convenient haver superat positivament 
l’assignatura de FMA cursada a primer.  
Per altra banda, per tal de seguir i aplicar correctament els continguts d’aquesta assignatura, és 
indispensable conèixer tècniques expressives de dibuix i representació tant de la figura humana 
com del moviment, dels espais i dels diferents punts de vista. Per aquest motiu, és convenient 
tindre aprovades les assignatures de Dibuix i tècniques gràfiques, Espai i volum i Sistemes de 
representació. Totes elles cursades a primer. 
És importantíssim també saber llegir i interpretar un guió literari i, per tant, convé haver 
aprovat les assignatures de Narrativa audiovisual I i Projectes bàsics, impartides, igualment, a 
primer.  
 
 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
Segons el Pla d’estudis publicat en ORDRE 9/2021, de 24 de setembre, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, les competències  de 
l’assignatura de Storyboard són les següents: 

Competències transversals i grau de contribució de l’assignatura a l’adquisició i desenvolupament de cadascuna d‘aquestes: 

CT1.  Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora (prou). 

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

CT5.  Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional (un poc). 

 

Competències generals i grau de contribució de l’assignatura a l’adquisició i desenvolupament de cadascuna d‘aquestes: 

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

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

 

Competències específiques i grau de contribució de l’assignatura a l’adquisició i desenvolupament de cadascuna d‘aquestes: 

CE1.  Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos (molt). 

CE2.  Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visual (molt). 
 
CE6.  Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica (molt). 

 
 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
Al finalitzar l’assignatura i haver-la superat positivament, 
l’alumnat serà capaç de: 
  
RA1. Interpretar, representar i comunicar, mitjançant el dibuix i 
les tècniques gràfiques, la història descrita en el guió i la seua 
posada en escena, segons les indicacions del director o directora 
i les necessitats de cadascú dels departaments artístics.   

 
 
 
 
CT1, CG2, CT5, CG3, CE1, 
CE2, CE6 
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RA2. Posar en pràctica els coneixements de llenguatge 
audiovisual mitjançant els recursos formals d’expressió i la seua 
experimentació personal.  
RA3. Prendre decisions expressives per tal de  solucionar 
problemes de representació i comunicació i aconseguir els 
objectius establerts prèviament, tenint en compte la seua 
finalitat dins del procés productiu de l’audiovisual.  
 

CT1, CT5, CG2, CG3, CE1, 
CE2, CE6 
 
CT1, CT3, CG2, CG3, CE1, 
CE2, CE6 
 

 

4 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 

 
BLOC 1. Conceptes bàsics 
 
o U1. L’storyboard: origen, funció i elements. 
o U2. Tipologia de storyboard. Nivells d’acabat i tècniques.  
 
BLOC 2. Llenguatge audiovisual i posada en escena.  
 
o U3. Elements: 
▪ format d’imatge 
▪ tipologia de plànol (mida i  angulació) 
▪ valor del plànol: composició, interacció i funció dramàtica. 
▪ òptica: profunditat de camp, superposició de plans 
▪ il·luminació. 
 
o U4. Identificació i representació gràfica del moviment de personatges, 
objectes i càmera. 
o U5. Representació del ritme de muntatge i la continuïtat visual. 
 
BLOC 3. Posada en pràctica. 
 
o U6. Del guió literari al guió gràfic. 
o U7. Animàtica. Tipologia i software. 
 

Setembre 

  

Octubre-novembre 

 

 

 

 

 

Desembre-gener 

 

5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

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

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

RA1, RA2,RA3 12 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

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

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad 
del alumno. 

RA1, RA2,RA3 40 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. RA1, RA2,RA3 3 
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Tutoria 
Tutoría 

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

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

RA1, RA2,RA3 5 

Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

RA1, RA2,RA3  

SUBTOTAL 60 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

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

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA1, RA2,RA3 15 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

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

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA1, RA2,RA3 20 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

RA1, RA2,RA3 5 

SUBTOTAL 40 
 

TOTAL 100 

 

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

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

 
- Anàlisis de pel·lícules i espots publicitaris (individual i/o 
en grup) 
- Treball pràctics individuals (dibuix, planificació, 
interpretació visual del guió, etc) 
- Estudi de casos 
- Lectura i aplicació de textos (llibres, articles, guions, 
etc) 
 
- Projectes (individuals i/o en grup) amb exposició oral  
 
- Notes d’observació 
Actitud i participació activa en classe 

 
 
 
 

RA1, RA2, RA3 
 

 
40% 

 
 
 
 
 
 
 

55% 
 
 
 

5% 
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6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 
El procés d’avaluació es desenvoluparà mitjançant l’avaluació continua de caràcter formatiu. La 
valoració dels resultats d’aprenentatge estarà en relació amb el nivell d’adquisició i consolidació 
de les competències definides en la Guia Docent de l’assignatura. 
Al ser obligatòria l’assistència a classe, les faltes hauran de ser degudament justificades. 
Per tindre accés a l’avaluació continua, l’alumnat haurà d’assistir al 80% de les classes i el 
professorat establirà mecanismes de control d’assistència.  
En el cas de sobrepassar el 20% d’absències permeses en l’assignatura, l’alumnat perdrà el dret 
d’avaluació continua. En aquest cas, per poder ser avaluat en convocatòria ordinària, haurà de 
realitzar una prova de caràcter teòric-pràctic que permeta al professorat comprovar els 
coneixements i capacitats adquirits per l’alumnat. Abans de realitzar aquesta prova, s’haurà de 
fer entrega de tots els exercicis i/o treballs realitzats en l’assignatura al llarg del curs.  
 
Com a criteris generals d’avaluació, es valorarà el compliment de les condicions bàsiques del 
procés d’elaboració, l’aplicació dels coneixements apresos, la capacitat comunicativa de la 
solució proposada, la qualitat tècnica i formal del seu acabat, la creativitat i originalitat del 
plantejament, el disseny, la capacitat d’experimentació i investigació al llarg del procés, la 
consciència crítica per analitzar i avaluar els resultats obtinguts en els seus propis treballs i tot 
allò establerts com a condicions prèvies.  
En els projectes de caràcter grupal, a més a més, es valorarà el respecte a la resta dels 
components del grup des de la igualtat, la capacitat de coordinació d’aquests, el compliment 
individual del rol que l’alumne o alumna haja adoptat i la seua contribució individual al treball 
elaborat.  
Pel que fa a l’avaluació dels projectes en grup, aquesta serà individual. Per poder assegurar una 
avaluació justa, es realitzarà un seguiment del treball i de les aportacions de cada component 
del grup. Per aquest motiu, és possible que les notes siguen diverses per a cadascú dels 
membres.  
Els projectes s’exposaran a l’aula com a justificació final del resultat obtingut en la proposta i 
per poder compartir, amb la resta del grup, les conclusions obtingudes.   
Les especificacions dels diferents treballs (individuals o en grup), així com els criteris d’avaluació 
d’aquests, seran explicat a classe i/o publicats a l’aula virtual de l’assignatura.  
Els treballs que, per les seues característiques, s’hagen de presentar de forma online, es farà 
sempre dins dels terminis establerts i correctament identificats. Si el treball es presenta amb 
retard i/o no està degudament identificat, no serà avaluat. A més a més, per poder ser avaluats, 
els treballs han de tindre un seguiment en les hores de l’assignatura per part del professorat 
implicat.  
 
Criteris de qualificació 
El professorat farà un mitja ponderada de les notes obtingudes per l’alumne/a durant el 
semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que es 
determinen en la guia docent. Per poder traure la mitja, serà necessari haver presentat i 
aprovat tots els treballs i/o exàmens realitzats al llarg del curs. 
Els resultats obtinguts per l’alumne en l’assignatura es qualificarà  en funció de la següent 
escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d’un decimal:  
 
• 0-4,9: Suspens 
• 5,0-6,9: Aprovat 
• 7,0-8,9: Notable 
• 9,0-10: Excel·lent 
 
• La menció de “Matrícula d’Honor” (MH) podrà ser atorgada a l’alumnat que haja 
obtingut una qualificació igual o superior a 9. 
• El “No presentat” se considerarà una condició, sempre entesa com a excepcional, i no 
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una qualificació. Per tant, la valoració d’aquesta condició estarà sotmesa a la 
consideració de la direcció del centre, una vegada estudiada la documentació que acredite 
les circumstàncies particulars. 
• El “No Qualificat”, és un suspens sense nota numèrica que s’aplicarà quan el professorat 
No tinga suficients elements de valoració per establir criteris de qualificació. 
 
Per aprovar l’assignatura s’han superar, de forma general, els bloques de 
continguts i activitats  establertes, i aconseguir els objectius marcats. 
 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

 
L’alumnat que haja assistit a classe de forma regular i que no haja superat algun/s dels treballs 
proposats a l'assignatura, haurà de presentar-los a la convocatòria extraordinària, degudament 
corregits. Els criteris per a la seva avaluació seran els mateixos que a l'avaluació ordinària. 
Per als alumnes que hagin superat el 20% d'absències a les hores presencials i que no 
hagin aconseguit el 5 a la prova d'avaluació teoricopràctica de la convocatòria ordinària 
seran avaluats de nou a la convocatòria extraordinària. Hauran de realitzar novament una 
prova teoricopràctica de tots els continguts impartits i lliurar, prèviament a l'examen, 
tots els treballs realitzats a l'assignatura. Així mateix, els percentatges relatius a la nota 
quedaran reflectits de la següent manera. 
 
- Examen i/o prova teoricopràctica 60% 
- Treballs realitzats a classe 40% 
 
En qualsevol cas, si el professorat observa que la feina feta per l'alumne o alumna  no és 
suficient per a la seua avaluació, realitzarà les proves específiques que considere oportunes. 
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