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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
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L'objectiu de l'assignatura és introduir en el coneixement i el domini de les tècniques,
mètodes i procediments, per aconseguir que l'alumnat aprenga a observar, representar
i interpretar formes de l'entorn, així com idees, tant de la realitat externa com de la
imaginació, partint d'estratègies bàsiques del dibuix per representar espais, volums i
formes, valorant alhora la capacitat expressiva del traç i adequant aspectes lumínics i
compositius d'imatges referides a projectes d'animació, pretén que facin possible
representar per mitjans convencionals de dibuix, objectes reals tridimensionals i
imaginats en un plà bidimensional.

Mostrar a l'alumnat la matèria Dibuix com a eina imprescindible a la gènesi del
disseny.
La seva intenció és desenvolupar la capacitat per representar gràficament idees,
imatges de pròpia invenció i iniciar el desenvolupament creatiu del dibuix aplicat al
Grau d'Animació.

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

És aconsellable que l'alumne tingui uns coneixements mínims sobre els principis de dibuix i tècniques
gràfiques, ja sigui per haver cursat Batxillerat d'Arts, Cicles formatius de disseny o altres estudis en què
aquesta matèria fos una de les eines habituals. Això implica nocions mínimes del dibuix com l'encaix, la
proporció, el clarobscur…, i tècniques gràfiques bàsiques com el grafit, llapis de colors, aquarel·la…; també
nocions bàsiques d'il·lustració digital amb programes com Photoshop, etc.

2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura



Les competències estan establertes als plans d'estudis publicats a la corresponent orden de 2 de novembre
de 2011. És convenient detallar el grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de
cada competència (molt, prou, una mica poc)
Les competències vénen establertes en els plans d'estudis publicats a la corresponent ordre de 2 de
novembre de 2011. És convenient detallar el grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i
desenvolupament de cada competència (molt, força, una mica, poc)

Competències transversals

• CT1 Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

Competències generals

• 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.
•
• CG4 Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, la matèria, l'espai,

el moviment i el color.

Competències específiques

• CE2 Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visual.
•
• CE3 Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

3 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

RA1. Analitza i representa la volumetria de models bàsics naturals
i imaginats.

RA2 Fes servir la perspectiva cònica a mà alçada per encaixar,
utilitzant conceptes arquitectònics, estructurals i de síntesi,
proporciona correctament el dibuix aplicat a l'animació.

RA3 Utilitza correctament les tècniques i el color com a mitjà
d'expressió, comunicació i codificació en la representació al
mètode de dibuix fluid i dinàmic.

RA4 Fomenta la seva creativitat i sensibilitat artística implicant-se
positivament en les tasques a realitzar a l'aula i mostrant un
comportament col·laborador

CT1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3

CT1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3

CT1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3

CT1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3



Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la
guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses
competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua
formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat
serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de
la competència o conjunt de competències.

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir
en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias
competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen
en su formulación el criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello
que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de
adquisición de la competencia o conjunto de competencias.

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



UD1_FIGURA HUMANA I DIBUIX MIMÈTIC
● Proporció, deformació i creació del cànon.

● Pràctica analítica, geomètrica i volumètrica del dibuix sobre la

figura-objecte.

● Estratègies de representació: ritme intern i extern i registres del

moviment des de la figura humana.

● Interpretació i visió abstracta.

● Relació figura pla, profunditat i composició per a backgrounds i layouts.

● Fisonomia, races, etapes vitals/edats, proporcions, animals,

mamíferos, aus, rèptils, amfibis, peixos, vegetals. Éssers reals i éssers

fantàstics.

UD2. DISSENY D'ACTING DES DE LA FIGURA-OBJECTE.
● Volumetria interna i externa, explícita i implícita, per fases i capes.

clean up

● Anatomia morfològica simplificada i aplicada a l’animació

● Morfologia avançada aplicada a l'arquetip.

● Anàlisi evolutiva de la psicologia de la forma aplicada al personatge

● Dibuix analític des del rostre i l’expressió

UD3. CREACIÓ DE PERSONATGES PER A ANIMACIÓ I (CONCEPTES
GENERALS I ESTRUCTURES BÀSIQUES).

● El personatge com a conjunt, representat, de característiques i

necessitats de la narració.

● Tipologies i estereotips. Arquetips psicològics

● Adequació de la forma plàstica a la funció comunicativa.

● Deformacions expressives.

UD4. ANÀLISI DE FACTURA I ESTILS GRÀFICS APLICATS.
● Procés creatiu i aplicació en l'empremta analogicodigital.

● Estudi referencial i historiogràfic de factures i estils gràfics: traçats,

pinzellada, textures, trames, conjunts, atmósferes i estètiques finals.

● Correlació entre gamma cromàtica, intenció comunicativa,

representació, factura i collage.

UD5. COLORSCRIPT: ANÀLISI I PRÁCTICA CREATIVA D'ELEMENTS
COMUNICATIUS EN  LA LLUM I LA NARRATIVA.

● La llum i la interacció històrica amb el color i l'espai.

● Gammes cromàtiques a la pre i la postproducció.

● Conjunts limitats de tons. Contrast, harmonia de to, lluentor i saturació

aplicats a l'objectiu comunicatiu.

● Creativitat i revisió del gènere animat per a nous resultats originals del

color.

setembre – octubre-novembre

novembre - decembre

decembre - febrer

febrer - març

març - maig



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,
RA4

5h

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.
Utilització de models d’anàlisi vius o inerts, per a la seua
representació.
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.
Utilizazción de modelos de análisis vivos o inertes para su
representación.
Construcción significativa del conocimiento a través de la
interacción y actividad del alumno.

RA1, RA2 RA3,
RA4

73h

Exposició treball en
grup
Exposición trabajo
en grupo

Aplicació de coneixements interdisciplinaris.
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.

RA1, RA2 RA3,
RA4

/

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,
RA4

5h

Avaluació
Evaluación

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

RA1, RA2 RA3,
RA4

4h



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

SUBTOTAL 87h

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,
RA4

63h

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.

/ /

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,…

/ /

SUBTOTAL 63h

TOTAL 150h

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, quaderns d’observació, portafoli,…
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 (%)

Trabajos prácticos. Ejercicios realizados por el
alumno durante el curso pertenecientes a las
unidades didácticas planteadas entregados en
tiempo y forma adecuados.

Registros de actitud, participación e
implicación con la materia. Se llevará un
seguimiento de su actitud y del grado de
implicación con la asignatura, de su participación
en clase y de sus aportaciones para el buen
desarrollo de la misma.

RA1, RA2 RA3, RA4

RA4

85%

15%

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



L'assignatura de Dibuix i tècniques gràfiques pretén assolir uns resultats d'aprenentatge que millorin el
desenvolupament de les competències estimades en aquests estudis. Com que és una assignatura pràctica
en la seva totalitat, la presencialitat de l'alumne a classe i el seu treball diari a l'aula, afavorirà que
s'assoleixin aquests resultats. Per fer-ho, i en base a l'observació sistemàtica del procés d'aprenentatge i del
seguiment constant cap a l'alumne es tindran en compte els aspectes següents:

1. Presentació adequada quant a contingut, forma i temps establerts de tots els treballs, activitats i/o
tasques realitzades a l'aula.
2. Utilització correcta dels recursos graficoplàstics característics del dibuix/dibuix animació.
3. Participació i implicació activa a classe.
4. Intenció comunicativa del dibuix, explorant-ne les possibilitats tècniques, compositives i expressives.
5. Desenvolupament de la creativitat i sensibilitat artística.

Consideracions generals:
Per a l'aplicació del sistema d'avaluació continuada cal tenir en compte que:
- L'alumne haurà d'assistir-hi almenys i puntualment al 80% del total dels períodes lectius.
- Es passarà llesta a l'inici de cada classe.
- Si un alumne arribés tard 10 minuts es considerarà retard i si hagués passat 15 minuts el retard es
considerarà falta a criteri del professor.

Els resultats obtinguts per l'alumne a l'assignatura es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de
0 a 10, amb expressió d'un decimal:
• 0-4,9: Suspens (SS).
• 5,0-6,9: Aprovat (AP).
• 7,0-8,9: Notable (NT).
• 9,0-10: Excel·lent (SB).
• No Presentat (NP). El “No presentat/ada” es considerarà una condició, sempre entesa com a excepcional, i
no una qualificació. Per tant, la valoració d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la direcció
del centre, una vegada estudiada la documentació que acrediti i justifiqui les circumstàncies particulars.
*Aquest tipus de nota NO correrà convocatòria i sempre serà decisió de l'equip directiu, mai del professorat.
• No Qualificat (NQ). El “No Qualificat” o “No Qualificat” és un suspens sense nota numèrica que s'aplicarà
quan el professorat no tingui elements de valoració per establir criteris de qualificació.
*Aquest tipus de nota SÍ correrà convocatòria i sempre serà decisió del professorat.

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)



1ª Convocatòria.

Com que la programació d'aquesta matèria requereix una presencialitat completa per part de l'alumne, si
aquest ha superat les faltes d'assistència en un 20% del total, decaurà en el dret a l'avaluació contínua i,
per tant, passarà directament a l'avaluació ordinària única (determinada des del departament). D'aquesta
manera serà avaluat segons la ponderació específica per a aquells alumnes que hagin perdut el dret a
l'avaluació contínua.

Pèrdua d'avaluació contínua
En aquest cas, l'alumne haurà de lliurar tots els treballs realitzats durant el curs, valorats un 90% i
realitzar les proves teoricopràctiques, valorades un 10%, sempre que hagi lliurat la totalitat dels treballs
pràctics. Tot es faran en el temps i la forma que estime el professor.
La valoració dels treballs pràctics pot ser el 100% de la nota si el professor no veu necessària la prova
teòrica.

2ª Convocatoria

Aquells alumnes que no hagin superat l’avaluació ordinària o no s’hagin presentat, passen directament a la
convocatòria extraordinària. L'alumne haurà de lliurar tots els treballs realitzats durant el curs i realitzar
les proves teorico pràctiques que consideri el professor de l'assignatura. Aquestes proves pretenen que
l'alumne assoleixi els resultats d'aprenentatge plantejats en aquesta Guia Docent, i s'hauran de fer de
forma presencial en una o diverses sessions segons estime el professor. Treballs pràctics 60% i proves
teòriques 40%.
La valoració dels treballs pràctics pot ser el 100% de la nota si el professor no veu necessària la prova
teòrica.
I al mateix temps, si el professor no veu necessària la prova pràctica, podrà realitzar un únic examen
teòric que aglutinarà el 100% de la nota.

Aquest decisió quedarà a criteri del professor/a i serà comunicada amb antelació a l’alumnes/a que
decidisquen presentar-se a la 2a convocatòria.

7 Bibliografia
Bibliografía
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