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ÀREA 

Integració 

MATÈRIES  

Projectes 

Presentació 
La matèria de Projectes s’emmarca dins de l’àrea d’integració. Es concep com a eix vertebrador dels coneixements, de les habilitats i de les destreses que els alumnes van  
incorporant en les altres matèries del pla d’estudis al llarg dels semestres. 

En aquesta matèria els alumnes aniran adquirint, al llarg dels quatre cursos i amb un augment progressiu de la complexitat conceptual, funcional i tècnica, el domini de la 
metodologia projectual de resolució de problemes segons uns requeriments específics, el més semblants possible a un encàrrec professional. 

Les assignatures que engloben la matèria de Projectes són de formació obligatòria i de caràcter pràctic. 

La matèria va incorporant de manera gradual, al llarg dels vuit semestres, els diferents àmbits de les activitats principals professionals de l’especialitat, que té com a objectiu 
principal permetre que els alumnes s’adaptin al context actual. 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Projectes Disseny I Interiors, Moda i Producte 6 OB x 

Projectes Disseny 1 Gràfic 8 x 

Projectes Disseny 2 Interiors, Moda i Producte 6 OB x 

Projectes Disseny 2 Gràfic 8 OB x 

Projectes Disseny 3 Interiors, Moda i Producte 10 OB x 

Projectes Disseny 3 Gràfic 8 OB x 

Projectes Disseny 4 Gràfic, Interiors, Moda i Producte 6 OB x 

Projectes Interdisciplinaris Gràfic, Interiors, Moda i Producte 6 OB x 

Projectes Monogràfics d’Especialitat Gràfic, Interiors, Moda i Producte 6 OP x 

Projectes Monogràfics Interdisciplinarietat Gràfic, Interiors, Moda i Producte 6 OP x 

Altres assignatures afins a la matèria ECTS T 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Introducció al Disseny 8 FB x 

T= tipus de matèria (FB= bàsica, OB= obligatòria, OP= optativa) 
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Requisits de matrícula 

Coneixements previs
Coneixements sobre els continguts mínims de les assignatures de modalitat de batxillerat d’arts: Història de l’Art i el Disseny. 

Continguts

Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte. 

Mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria. 

1. Com es realitza un projecte de disseny gràfic?

– Definició i realització de projectes. Metodologia projectual. Estratègies i criteris de decisió, innovació i qualitat. El treball en equip. Tècniques per a la visualització de les
idees.

– Identitat corporativa i de producte. Envasos i embalatge. La gràfica i el tractament gràfic de la informació.

– Gràfica i comunicació aplicada a l’espai. Senyalística. Disseny editorial. Disseny publicitari.

– El disseny gràfic. Preproducció, producció i postproducció de projectes d’imatge en moviment.

– El disseny interactiu. Sistemes d’interacció. Gestió de contenidors. Representació gràfica de la informació. Usabilitat i accessibilitat.

– Elaboració de projectes interdisciplinaris.

– Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte.

– Mètodes d’investigació en el disseny. El procés de projectació com a investigació.

2. Com es realitza un projecte d’interiorisme?

– Fonamentació i estudi teoricopràctic de projectes de disseny d’interiors.

– Realització de projectes en els diferents àmbits de l’especialitat.
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– Definició i realització de projectes d’interiors, aplicant la metodologia de resolució de projectes, avaluació i verificació.

– Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat.

– Aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la definició completa i la comunicació del disseny, tant de cara a la seva comprensió com a la seva acceptació.

– Estudis de pressupost i anàlisi de viabilitat.

– Coneixement i anàlisi de les tendències del disseny actual per a la investigació projectual.

– Elaboració de projectes interdisciplinaris.

– Valoració i crítica del resultat obtingut i del mètode de treball utilitzat.

– Coneixements en la direcció i l’execució de projectes de disseny d’interiors.

– Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte.

– Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació.

3. Com es realitza un projecte de moda?

– Coneixement i anàlisis de les tendències del disseny actual per a la investigació projectual.

– Fonamentació i estudi  teoricopràctic de projectes de disseny de moda.

– Realització de projectes en els diferents àmbits de l’especialitat.

– Aplicació de les tècniques de patronatge i confecció per a la comprensió, la fabricació i l’acceptació del producte final.

– Desenvolupament de projectes interdisciplinaris.

– Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte.

– Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació.

4. Com es realitza un projecte de producte i de sistemes?

– Realització de projectes en els diferents camps de l’especialitat.

– Fonamentació i estudi teoricopràctic de projectes de disseny de productes i de sistemes.
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– Definició i realització de projectes de productes i de sistemes, conforme a factors d’ús, expressius, tècnics, productius, ambientals i de mercat.

– Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat.

– Processos i tècniques de modelització i prototipatge.

– Aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la definició completa i la comunicació del producte o sistema.

– Pressupostos i anàlisis de viabilitat.

– Gestió de projectes de disseny de productes i de sistemes.

– Tecnologia digital per a la presentació, la comunicació del projecte i el desenvolupament del producte.

– Desenvolupament de projectes interdisciplinaris.

– Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació.
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

Documentar el tema  i el context 
del projecte. CT-01, CT_14, 
CE_PRO_13 

Anàlisi/estudi de casos. 

Aprenentatge basat en  
resolució de  PROJECTES. 

01_Reconèixer i aplicar diferents estratègies de cerca 
documental per a l’obtenció de dades significatives 
per concebre un projecte. 
02_Organitzar i interpretar la documentació per 
definir els objectius i els condicionants del projecte. 

Elaboració de projectes per fases. 

Exposició i defensa del projecte. 

Elaboració d’algunes fases del projecte 
en equip o el projecte en equip. 

Realització de projectes interdisciplinaris. Organitzar i definir l’encàrrec del 
projecte. CT-01, CT-03, CE_PRO_13 

Generar i seleccionar propostes.  
CT-01, CT-03, CG-01, CG_08, CG-17, 
CE_GRA_01, CE_GRA_03, 
CE_GRA_06, CE_INT_1, 
CE_INT_02,CE_INT_04, CE_MO_01, 
CE_MO_02, CE_MO_06, 
CE_MO_07, CE_MO_08, 
CE_PRO_01, CE_PRO_02 

Planificar i desenvolupar la 
proposta. 
CT-01, CT-03, CT-08, 
CG-01, CG-17, CE_GRA_05, 
CE_GRA_06, CE_GRA_10 
CE_INT_05, CE_INT_06, 
CE_MO_07, CE_MO_08, 
CE_PRO_04 

03_Organitzar i interpretar la documentació per 

definir els objectius i els condicionants del projecte. 

04_Experimentar; proposar i avaluar idees, conceptes 

i solucions. 

05_Planificar i desenvolupar  la proposta  més idònia. 

06_Interrelacionar el llenguatge formal, simbòlic i 

amb funcionalitat específica en els projectes. 

07_Realitzar estudis de viabilitat i previsió 

pressupostària dels projectes. 

Comunicar el projecte i realitzar 
autocrítica. CT-06, CT-07, CT-14, 
CG-11,  CE_GRA_04, 

08_Presentar, comunicar, defensar i argumentar el 

projecte  amb raonament crític i visió autocrítica. 
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Organitzar i dirigir el treball en 
equip per a la realització de 
projectes de disseny i integrar-s’hi. 
CT-07, CT- 09, CG-07 

09_Saber-se coordinar amb el grup i integrar-s’hi, 

assumint el rol pertinent amb responsabilitat dins 

d’un treball en equip. 

10_Desenvolupar en grup un projecte interdisciplinari 
d’abast pluridisciplinari. 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Activitats 
d’avaluació 

Descripció i criteris d’avaluació 
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Elaboració de projectes per 

fases individualment i/o en 

equips. 

Segons el curs es gradua en: 

Primer curs: Treballs 

d’Introducció al Disseny 

Segon curs: Introducció a 

l’Avantprojecte 

Tercer curs: Introducció al 

Projecte Executiu 

Quart curs: Projecte Executiu 

Elaboració de projectes per fases 

Fase 1 del projecte: cerca documental  10<30 % 

2S 3S 4S 5S 6S 7S 

Introducció a l’àmbit  del disseny i 
a la terminologia: 

2 treballs pautats sobre 

art, artesania i disseny. 

Forma i funció. Valors. 

Criteris 

Classificació correcta dels 
conceptes de la matèria. 

Anàlisi dels continguts d’acord amb 
els paràmetres donats. 

Presentació correcta dels treballs. 

Elaboració del projecte: fase I 

Criteris 

Pertinència de les fonts consultades. 

Estructura de l’anàlisi. 

Ortografia i presentació. 

Elaboració del projecte: fase I 

Criteris 

Pertinència de les fonts 
consultades. 

Estructura de l’anàlisi. 

Ortografia i presentació.  

Elaboració del projecte: fase I 

Criteris 

Pertinència de les fonts consultades. 

Estructura de l’anàlisi. 

Ortografia i presentació.  

30 % 20 % 20 % 10<15 % 10<15 % 10<15 %  

Treball en equip 

Participació en el treball: rols i normes. 

Gestió del temps. 

Responsabilitat de les tasques i propostes de millora. 

Convivència i resolució de conflictes. 

Treball en equip multidisciplinari 

Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al grup interdisciplinari per 
resoldre el projecte. Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al 
grup per resoldre els conflictes. Autoavaluació. 

0<10 % 0<10 % 0<10 % Projectes 
interdisciplinaris 

5<10 %

Projectes 
interdisciplinaris 

5<10 % 
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Fase 2  del projecte: interpretació de dades 10<15 % 

2S 3S 4S 5S 6S 7S 

Introducció a l’àmbit de projectes: 

1 treball pautat 

Disseny i context 

Tendències 

Criteris 

Interrelació dels coneixements 

teòrics de la matèria. 

Síntesi clara de la informació. 

Elaboració del projecte: fase 2 

Criteris 

Síntesi de la informació. 

Definició del problema. 

Elaboració del projecte: fase 2 

Criteris 

Síntesi de la informació. 

Definició del problema. 

Elaboració del projecte:  fase 2 

Criteris 

Síntesi de la informació. 

Definició del problema. 

15% 10 % 10 % 10<15 % 10<15 % 10<15 % 

Treball en equip 

Participació en el treball: rols i normes. 

Gestió del temps. 

Responsabilitat de les tasques i propostes de millora. 

Convivència i resolució de conflictes. 

Treball en equip multidisciplinari 

Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al grup interdisciplinari 
per resoldre el projecte. Capacitat d’organització de les tasques i adaptació 
al grup per resoldre els conflictes. 

Autoavaluació 

0<10 % 0<10 % 0<10 % Projectes 
interdisciplinaris 

5<10 % 

Projectes 
interdisciplinaris 

5<10 % 
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Elaboració del projecte per 

fases 

Fase 3 del projecte:  creació 10<30 % 

2S 3S 4S 5S 6S 7S 

Pràctiques d’estratègies de la 
creativitat. 

Criteris 

Comprensió i aplicació de diferents 
estratègies per a la ideació. 

Elaboració del projecte:  fase 3 

Recull del procés d’ideació. 

Criteris 

Qualitat de les propostes. 

Utilització de les eines i dels 
recursos més manuals. 

Grau de relació d’idees i conceptes  
que portin a desenvolupar 
hipòtesis de treball. 

Elaboració del projecte: fase 3 

Recull del procés d’ideació. 

Criteris 

Evolució de les propostes. 

Qualitat de les propostes. 

Riquesa d’utilització d’eines i 
recursos manuals i digitals. 

Grau de relació d’idees i conceptes  
que portin a desenvolupar 
hipòtesis de treball. 

Elaboració del projecte: fase 3 

Recull del procés d’ideació. 

Criteris 

Evolució de les propostes. 

Qualitat de les propostes. 

Riquesa d’utilització d’eines i recursos 
manuals i digitals. 

Grau de relació d’idees i conceptes  que 
portin a desenvolupar hipòtesis de 
treball. 

25 %  20<25 % 20<30 %   20<30 % 10<30 %   20<30 % 

Treball en equip 
Participació en el treball: rols i normes. 
Gestió del temps. 
Responsabilitat de les tasques i propostes de millora. 
Convivència i resolució de conflictes. 

Treball en equip multidisciplinari 

Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al grup interdisciplinari per 

resoldre el projecte. Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al grup 

per resoldre els conflictes. 

Autoavaluació 

0<10 % 0<20 % Projectes 
interdisciplinaris 

5<20 % 

Projectes 
interdisciplinaris 

5<20 % 
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Fase 4 del desenvolupament del projecte 10<30 % 

2S 3S 4S 5S 6S 7S 

1 treball de metodologia projectual. 

Criteris 

Seguir les pautes marcades de 

metodologia projectual. 

Qualitat de la presentació. 

Elaboració del projecte: fase 4 

Lliurament de la resolució del 

projecte. 

Criteris 

Qualitat formal de la solució. 

Qualitat de la representació 

gràfica manual o digital. 

Qualitat de la presentació. 

Expressió i comunicació davant 

del grup de classe aplicant les 

pautes donades. 

Elaboració del projecte: fase 4 

Lliurament de la resolució del 

projecte. 

Criteris 

Qualitat  conceptual. 

Qualitat formal de la solució. 

Qualitat de la representació gràfica 

manual i digital. 

Viabilitat econòmica del projecte 

Qualitat de la presentació. 

Qualitat de la memòria tècnica. 

Qualitat de les conclusions. 

Comunicació d’un projecte de 

manera  entenedora. 

Elaboració del projecte: fase 4 

Lliurament de la resolució del projecte. 

Criteris 

Qualitat  conceptual. 

Qualitat formal de la solució. 

Qualitat de la representació gràfica 

manual i digital. 

Viabilitat del projecte (econòmica...). 

Qualitat de la presentació. 

Qualitat de la memòria tècnica. 

Qualitat de les conclusions. 

30 % 20<25 %  20<25 %  20<30 % 10<30 % 20<40 % 

Treball en equip 
Participació en el treball: rols i normes. 

Gestió del temps. 

Responsabilitat de les tasques i propostes de millora. 

Convivència i resolució de conflictes 

Treball en equip multidisciplinari 
Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al grup interdisciplinari per 
resoldre el projecte. Capacitat d’organització de les tasques i adaptació al grup 
per resoldre els conflictes. Autoavaluació. 

0<10 % 0<20 % Projecte 
interdisciplinari  
10<20 % 

Projecte 
interdisciplinari
10<20 % 
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5. Comunicar un treball o un projecte de manera individual o en un equip de treball

2S 3S 4S 5S 6S 7S 

Criteris 

Expressió i comunicació davant del 
grup de classe. 

Aplicació de pautes donades. 

Criteris 

Expressió i comunicació davant del 
grup de classe. 

Qualitat de l’argumentació i del 
debat d’idees davant dels altres. 

Comunicació d’un projecte de 
manera atractiva i ús de les eines i 
els recursos adients. 

Anàlisis i avaluació de presentacions 
d’altres companys. 

Avaluació entre iguals a partir de 
pautes donades. 

Criteris 

Argumentació clara (posada en escena 
i llenguatge corporal). 

Diàleg amb els altres. 

L’alumne/a s’expressa amb fluïdesa i 
correcció gramatical, i utilitza el 
vocabulari de l’especialitat. 

Comunicació d’un projecte de manera 
atractiva i ús de recursos de 
presentació per potenciar-lo. 

10 % 

 Individual o per 

parelles 

10 % 

Individual o per 

parelles 

 10<20 % 

Individual o en 

equip 

5<20  % 

Equips 

interdisciplinaris 

5<20 % 

Equips 

interdisciplinaris 
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat”

Qualsevol  acte de còpia o plagi suposa el suspens immediat i irrevocable de l’activitat 
avaluativa. 

Els professors faran la mitjana  ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant el 
semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que es 
determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o igual a 
5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores 
presencials de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de 
l’assignatura. 

Fonts bàsiques de la matèria 

BACHRACH, Estanislao (2012). ÁgilMente. Barcelona: Conecta. 

CAMPI, I (1995). Què és el disseny? Barcelona: Ed Columna. 

GALAN, J. GUAL, J. MARÍN, J.M. OLUCHA,  J. TORRENT, R. VIDAL, R. El diseño industrial en España. Manuales Arte Cátedra. Pàg. 421 a 433. 

GALLEGO,  Fabio (2001). Aprender a generar ideas. Barcelona: Paidós. 

GUAYABERO, O. UBEDA, R. (2016). Conversación polifónica sobre diseño y otras cosas. Retrato imperfecto de Curro Claret. Barcelona: Editorial Columna. 

GUILERA, Llorenç. Anatomía de la creatividad. http://old.esdi.es/public/docs/zjqbvkem.pdf 

EAMES, CHARLES (1995). ¿Qué es el diseño? Barcelona: GG mínima. 

HESKETT, J. El diseño en la vida cotidiana.  

MARTÍ I FONT, J. Introducció a la metodologia del disseny. 

NORMAN, DONALD A. (2005). El diseño emocional. Paidos Editorial. 

POTTER, N. Qué es un diseñador.  

RICARD , André (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Barcelona: Editorial Ariel. 

ROM, J. (2002). Els fonaments del disseny gràfic, Procés projectual i metodologia. Barcelona: Trípodos.  

SUDJIC, DEYAN. (2009). El lenguaje de las cosas. Turner Publicaciones. 

http://old.esdi.es/public/docs/zjqbvkem.pdf
http://old.esdi.es/public/docs/zjqbvkem.pdf
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Fonts de consulta de la matèria 

AAVV, Una introducción al Design Thinking. Standford: Ed. Institute of design at Standford. 

BÜRDEJ, BERNHARD E. Diseño, historia, teoría y práctica de diseño industrial. Ed. G. Gili. 

CHAVES, Norberto. (2002). El oficio del diseñar. Barcelona: Gustavo Gili. 

CONRAN, T. Diseño. Blume Editorial. 

Jones, J. Ch. (1985). Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

Gasca, Juan  y Zaragoza, Rafael (2014). Designpedia. 80 herramientas para construir tus ideas. Madrid: LID editorial empresarial. 

LIPOVESKY Gilles y ROUX ELYETTE.(2004). El lujo eterno, de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Barcelona: Ed. Anagrama. 

Milton, Alex. Rodgers, Paul (2013) Métodos de investigación para el diseño de  producto. Barcelona: Ed. Blume. 

MUNARI,BRUNO. (1987). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodologia proyectual. Gustavo Gili. 

MUNARI, B.  (1996). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili 

MANZINI, EZIO. La materia de la invención. CEAC. 

MANZINI, EZIO. (2015). Cuando todos diseñan. MIT Press. 

Papanek, V.(1970).  Design for the real world. Londres: Thames and Hudson. 

RICARD, A. La aventura creativa, las raíces del diseño. Ed. Ariel. 

SENNET, Richard. El artesano. Ed. Anagrama. 

WUCIUS, W. (1996). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili 

http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_normas_APA/es
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_normas_APA/es
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Referencias_normas_APA/es
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ÀREA 

Instrumental 

MATÈRIA  

Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació Visual 

Presentació 
La matèria Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació Visual s’emmarca dins de l’àrea instrumental. La finalitat de la matèria és proporcionar eines i recursos 
d’aplicació àmplia, tant pel que fa a les diferents especialitats com a la seva projecció a d’altres assignatures del pla d’estudis. Aquesta matèria proporciona als alumnes unes 
bases tècniques i conceptuals fonamentals que els faculten per a la representació visual mitjançant els sistemes i els codis propis de cadascuna de les assignatures. 

Les assignatures que formen part d’aquesta matèria es desenvolupen al llarg del primer any de grau i són comunes a les quatre branques del grau: Interiors, Moda, Gràfic i 
Producte. 

Requisits previs 
Coneixements bàsics de dibuix tècnic. 
Informàtica: nivell usuari. 

Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

ASSIGNATURES de la matèria ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Llenguatge del Disseny i Aplicacions 1 i 2 (Taller bidimensional i tridimensional i 
DAO) 

6 + 6 FB x x 

Dibuix 1 i 2 3+3 FB x x 

Sistemes de Representació 1 i 2 (Geometries i DAO) 6 + 6 FB x x 

Tipografia i Composició 4 FB x 

Foto i Imatge Digital 3 FB x 

Mitjans Audiovisuals 3 FB x 

T= tipus de matèria (FB= bàsica, OB= obligatòria, OP= optativa) 
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Continguts 

Comprensió i representació d’idees mitjançant el llenguatge visual i la seva expressió. 

Metodologia d’anàlisi i experimentació. 

Representació normalitzada d’objectes, volums i espais. 

Fonaments del croquis: qualitat de la línia. 

Expressió gràfica i experimentació en l’espai bidimensional i tridimensional. 

Anàlisi de la forma, la composició i la percepció. 

Principis de composició, d’ordre i de jerarquia visual. Formes, estructures i composicions gràfiques. 

Qualitat expressiva i estètica en la representació i la comunicació. 

Cromatisme, significació i tractament del color. 

Imatge i llenguatge audiovisual. 

Fonaments de l’entorn digital. 

Materials, suports i tècniques per a la representació. 

El procés creatiu. Tècniques de creativitat. 

Tècniques de presentació i de comunicació. 
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COMPETÈNCIES 
METODOLOGIA 

DOCENT 
RESULTATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS FORMATIVES 

Organitzar i planificar el 
treball de manera eficient i 
motivadora. 

CT - 01 

Utilitzar eficientment les 
tecnologies de la informació i 
la comunicació. CT – 04 

Tenir una visió científica sobre 
la percepció i el 
comportament de la forma i 
del color. 

CG_04 

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

CT-04, CG – 02 

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

CG – 03 

Classes magistrals. 

Demostracions 
pràctiques. 

Seminari. 

01_ Representa formes, objectes i espais en els 
sistemes normalitzats de representació: dièdric, 
axonomètric i cònic.  

02_Representa i estructura formes, objectes i idees 
amb els recursos gràfics adequats a la finalitat 
expressiva o comunicativa. 

03_ Analitza, construeix i retoca imatges i les 
prepara per al seu ús en la comunicació gràfica i 
audiovisual. 

04_ Elabora presentacions gràfiques i   audiovisuals 
de treballs. 

05_ Organitza i jerarquitza continguts; 

compon textos i imatges gràficament. 

06_ Aplica les teories de la percepció, el color i la 
forma en les representacions. 

07_ Analitza i interpreta l’espai  a partir de  
construccions tridimensionals. 

08_ Utilitza les tècniques analògiques i digitals per 
interrelacionar els diferents llenguatges de 
representació i comunicació. 

09_ Escull amb autonomia la tècnica i el llenguatge 
adequat per a la representació 
i la interpretació d’objectes i espais d’acord amb la 
finalitat comunicativa. 

Carpeta de pràctiques guiades. 

Activitats de representació a partir 
de models donats. 

Exercicis de tècniques i llenguatges de representació 
analògics i digitals. 

Carpeta de pràctiques aplicades. 

Exercicis i treballs d’aplicació de les tècniques i els 
llenguatges de representació analògics i digitals. 

Portafolis. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Tipologia de les activitats avaluatives Criteris  % 

Carpeta de pràctiques guiades a l’aula 

Activitats de representació a partir dels models donats i guiats pel 
professor. Activitat presencial. 

Exercicis de tècniques i llenguatges de representació analògics i 
digitals. 

1_Interpretació correcta del model donat. 

2_Aplicació tècnica correcta a la representació. 

3_Grau de versemblança entre el model donat i la representació. 

4_Ús correcte de tècniques i procediments. 

30<50 

Carpeta de pràctiques aplicades. 

Exercicis i treballs d’aplicació de les tècniques i els llenguatges de 
representació analògics i digitals. Treball autònom. 

1_Selecció i ús de la tècnica més adient. 

2_ Aplicació tècnica correcta i/o llenguatge de representació. 

3_Grau de complexitat i d’aprofundiment en la tasca demanada. 

30<40 

Portafolis 

Treball autònom. 

1_Capacitat de selecció i establiment de criteris propis. 

2_Qualitat de la presentació. 
0<20 

Prova 1_Correcció en la resolució de plantejaments. 0<30 
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat” 

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana  ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant 
el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que 
es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores 
presencials de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de 
l’assignatura. 

Fonts de consulta obligatòria i recursos bàsics de la matèria 

ACASO, Maria (2006). El lenguaje visual. Barcelona: Paidós. 

WONG, Wucius (1979). Fundamentos del diseño bi- y  tridimensional.  Barcelona: Gustavo Gili. 

DONDIS, D.A. (2008). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili. 

ALBERS, Josef. (1989).  La interacción del color, Madrid: Alianza Forma. 

HELLER, Eva.(2004). Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili. 

KÜPEPERS, H.(1978). Fundamentos de la teoría de los colores  Barcelona: Gustavo Gili. 

PAWLIK, J.(1996) Teoría del color. Barcelona: Paidós.  

APARICI, R., GARCÍA MATILLA, A. (2008). Lectura de imágenes en la era digital. Madrid: Ediciones de la torre. 

LUPTON, C. (2008). Diseño gráfico. Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili. 

SAMARA, T. (2009). Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 

CHING, Francis D. K. (2007). Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Fonts d’informació de consulta i altres recursos didàctics de la matèria 

ARNHEIM, Rudolf (1989). Arte i percepción visual. Madrid: Alianza Editorial. 

BERGEr, John (1975). Modos de ver. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

GARAU, A. (1992). Las armonías del color. Barcelona: Ed. Paidós. 

GIBSON,J.J. (1974). La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Ed. Infinito. 

JARDÍ, E. (2007). 22 consejos sobre tipografia. Barcelona: Actar. 

JARDÍ, E. (2012). Pensar con imágenes. Barcelona: Gustavo Gili. 

KANDINSKY,V,. (1970). Punto y línia sobre el plano, contribución al anàlisis de los elementos pictóricos. Barcelona: Barral Editores. 

MUNARI, Bruno (2002). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili. 

MARTÍNEZ de Sousa, José (2001). Diccionario de edición, tipografia y artes gráficas. Gijón: Ediciones Etrea. 

MÜLLER-BROCKMANN, J. (1981). Grid Systems in graphic design. Zuric: Niggli. 

ELAM, K. (2004). Grid Systems principles of organizing type. Nova York: Princeton Architectural press. 

M. PUJOL, Josep SOLÀ (2011). Ortotipografia. Manual de l’autor, l’editor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Educaula.

SÁNCHEZ GALLEGO, Juan Antonio (1991). Temes clau de dibuix tècnic. (Juan Antonio Sánchez Gallego, Lluís Villanueva Bartrina). Barcelona: Edicions UPC. 

SÁNCHEZ GALLEGO, Juan Antonio (1993). Geometría descriptiva sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Edicions UPC. 

FREEMAN, Michael (2015). El ojo del fotógrafo, Blume. Barcelona. 

MARTÍN, Jose Luis; Mas, Montse (2005). Manual de tipografía. València: Editorial Campgráfic.  

OLPE, P. (1997). Drawing in design process. Basilea: Niggli. 

HOCHULI, Jost (2007). El detalle en la tipografía. València: Editorial Campgráfic.  

GÓMEZ MOLINA, J.J., CABEZAS, Lino; BORDES, Juan (2001). El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Ed. Cátedra. 

POWELL, D. (1990). Técnicas de presentación, guia de dibujo y presentación de proyectos y diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 
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PORTER, T; GOODMAN, S. (1987). Diseño: Técnicas gráficas de proyectación y configuración. Barcelona: Gustavo Gili. 

KIMBERLY Elam (2014). La geometría del diseño. Estudios sobre la proporción y la composición. Barcelona: Gustavo Gili. 

CORKY BINGGELI, FRANCIS D. K. Ching (2015). Diseño de interiores: un manual. Barcelona: Gustavo Gili.  

JIMENEZ CATALAN, Javier (2014). Dibujo a mano alzada para diseñadores de interiores. Editorial Parramon. 

Webs de consulta: www.dibujotecnico.com. 

http://www.dibujotecnico.com/
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ÀREA 

Humanística 

MATÈRIES 

Història de les Arts i el Disseny, Història del Disseny Gràfic, d’Interiors, de 
Moda i de Producte i Cultura del Disseny 

Presentació 
La funció de l’àrea humanística és treballar en els  continguts de formació acadèmica de caràcter teòric que organitzen: el marc conceptual, ideològic i els fets i les evidències 
que és important que els alumnes coneguin per desenvolupar el pensament analític i crític. 

Per aquest motiu, es treballen les diferents competències en assignatures específiques de cada matèria que aborden els continguts des dels punts de vista de l’anàlisi històrica i 
de metodologia pròpies de la sociologia, l’antropologia i el pensament crític. 

Les matèries aporten la formació necessària perquè els alumnes puguin conèixer l’àmbit on es desenvolupa el disseny i tinguin la capacitat d’establir ponts de diàleg amb la 
història, la cultura, la societat i el pensament. 

Les assignatures que integren les matèries estan distribuïdes al llarg dels quatre cursos dels ensenyaments superiors. Els primers cursos contenen les assignatures de caire més 
introductori i el tercer i quart curs, les que possibiliten un aprofundiment més gran i un pensament reflexiu i crític.

Requisits previs 
Coneixements dels continguts mínims de les assignatures de modalitat de 
batxillerat d’arts: Història de l’Art i el Disseny.

Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

ASSIGNATURES de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Història de l’Art i el Disseny 1 4 FB x 

Història de l’Art i el Disseny 2 4 FB x 

Història de l’Art i el Disseny 3 4 FB x 
Història del Disseny Gràfic Disseny Gràfic 4 OB x 
Història del Disseny d’Interiors Disseny d’Interiors 4 OB x 
Història del Disseny de Producte Disseny de Producte 4 OB x 
Història del Disseny de Moda Disseny de Moda 4 OB x 
Teoria de la Comunicació Gràfica. Semiòtica Disseny Gràfic 6 OB x 

Disseny i Societat 4 FB x 

Disseny i Pensament 6 FB x 
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Metodologia de Recerca 4 FB x 
Optatives de Teoria, Crítica i Humanitats 1 i 2 4+4 OP x 

Continguts

Els continguts de les matèries es basen en la relació del disseny amb la contextualització històrica, antropològica, social, filosòfica i artística que precisa tot dissenyador per 
desenvolupar la seva tasca professional. Al primer curs, els alumnes coneixeran el context històric de les arts i el disseny, s’hi introduiran i aprendran a valorar els diferents 
sistemes i fenòmens perceptius, com a fonts significatives d’informació. A partir del segon curs, comprendran l’evolució històrica del disseny i aniran establint relacions entre el 
món del disseny, la societat, la cultura i el pensament. De manera gradual, s’aniran nodrint de coneixements, conceptes i competències que els capacitaran per associar, 
correlacionar i formular idees. D’aquesta manera, assoliran el quart curs sent capaços de generar, valorar, qüestionar o jutjar conceptes i idees. 

A continuació, s’enumeren els continguts fonamentals que formen part de les matèries: 

1. Quines són les manifestacions artístiques i de disseny a través de les quals l’home s’ha expressat al llarg de la història?

Des del nou paradigma de la modernitat i del nou procés de producció que va significar la revolució industrial, l’art i els seus agents tenen un nou paper en l’entorn social, el
principal protagonista del qual és la disciplina del disseny i els seus processos. Els escenaris i els seus protagonistes seran objecte d’estudi en diferents assignatures
d’aquesta matèria.

2. Quines són les relacions que s’estableixen entre disseny, cultura i societat?

La importància del concepte de progrés, la implantació de canvis socials amb la implementació de la màquina en l’ús quotidià i el naixement de la societat de consum i de
masses. L’evolució posterior cap al concepte de sostenibilitat, la societat del coneixement i la informació són els paràmetres que estudiaran els alumnes des de l’òptica de
la sociologia, l’antropologia i el pensament.

3. Com es mostren els autors i com interpretem l’obra artística o de disseny?

Es treballaran les teories de la percepció, del color i de la forma i els estudis semiòtics que aborden la capacitat subliminal dels elements que formen el sistema de
representació des del coneixement de l’entorn del llenguatge no verbal.
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA DOCENT
RESULTATS 
D’APRENENTATGE

ACTIVITAT FORMATIVA

Conèixer el context històric i 
actual del disseny.CG-06, CG-12, 
CG-13, CE_DG-13, CE_DI-12, 
CE_DM-13, CE_DP-13  

Classes magistrals. Explicació de 
continguts teòrics. 

Visualització i anàlisi d’imatges, 
material gràfic,  documentals i/o 
pel·lícules. 

Mostra de models de treball de 
recerca,  fonts web i exemples de 
cronogrames. 

Seminaris, conferències i/o tallers. 

Debats. 

Interpretar, valorar i gestionar la 
recerca d’informació per utilitzar i 
aplicar fonts documentals.  

Conèixer i interpretar les 
manifestacions del disseny al llarg de 
la història per desenvolupar la cultura 
social i estètica. 

Reconèixer referents estètics i 
necessitats referides al disseny. 

Utilitzar la capacitat informativa, 
expressiva i comunicativa del 
llenguatge. 
Transferir al treball criteris i reflexions 
de posicionaments estètics, 
funcionals, socials, culturals i 
econòmics. 

Planificar i gestionar la metodologia 
de recerca d’investigació i relacionar-
la amb l’avantguarda del coneixement, 
l’estètica i el pensament 
contemporani. 

Valorar i demostrar sensibilitat envers 
la funció i el paper de l’art i del disseny 
en la societat. 

Tenir sentit crític. Exposar 

Examen escrit sobre identificació, descripció i anàlisi de 
moviments, autors i/o obres, on es combinaran i 
s’alternaran les preguntes obertes amb les preguntes 
tipus test. 

Assaig individual sobre autors i/o teories i/o fenòmens 
perceptius amb recerca documental. 

Realització de frisos cronològics. 

Ressenyes d’exposicions. 

Assaig en grup (sobre autors i/o teories i/o fenòmens 
perceptius amb recerca documental) utilitzant les TIC. 
Seguiment de pautes de treball de tipologia diversa 
(telemàtic, reflexió, comparatiu, de documentació, 
article, ressenya). 

Llibre d’exercicis i pràctiques. 

Lectura i comentari de textos i dossiers temàtics. 

Metodologia de la recerca 
documental i la gestió de la 
informació. CT -02  CG-1, CG-21 
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Conèixer i interrelacionar els 
llenguatges formal i simbòlic. 
CG-03 , CG-09, CE_DG-03 , 
CE_DG-06 , CE_DI-06, CE_DM-
07 , CE_DP-04   

raonadament idees pròpies i alienes. 
Establir connexions perceptives per a 
la creació i l’anàlisi del disseny. 

Mostrar un nivell òptim pel que fa a 
l’expressió verbal i escrita en català i 
castellà (ortografia i sintaxi). 

Treballar de manera autònoma i en 
equip; valorar l’esforç del treball en 
equip. 

Reconèixer i distingir les fonts usades, 
citar-les correctament i consultar fonts 
bibliogràfiques en una tercera llengua. 

Reflexionar i argumentar idees. 
Demostrar capacitat crítica. CG-
05, CG-14, CG-19, CT -07, CT -
08, CE_DG-15, CE_DI-15, 
CE_DM-15, CE_DP-15  

Saber comunicar idees i 
Treballar en equip. CT -07, CT-
10 

Comprendre i utilitzar, almenys, 
una llengua estrangera. 

CT-05 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Descripció de l’activitat Criteris generals d’avaluació Ponderació 

1 Examen escrit sobre identificació, descripció i anàlisi de 
moviments, autors i/o obres, on es combinaran i s’alternaran 
les preguntes obertes amb les preguntes tipus test. 

01_Resposta objectiva i correcta de les preguntes proposades. 

02_Capacitat d’elaborar un discurs coherent. 
03_Ús correcte del llenguatge i de la terminologia pertinent. 

04_Bona redacció. 

05_Bon ús de les fonts d’informació. 

0<30 % 

2 Assaig individual. 

En molts casos, sobre autors i/o teories i/o fenòmens 
perceptius amb recerca documental. 

01_Capacitat d’elaborar un discurs coherent. 

02_Riquesa en els continguts. 

03_Bona redacció. 
04_Bon ús de les fonts d’informació. 
05_Ús orrecte del llenguatge i de la terminologia pertinent. 

20 %-40 % 

3 Assaig en grup. 01_Elaborar un discurs coherent seguint les pautes de treball 
donades. 

02_Saber escollir continguts d’interès i citar les referències 
adequadament. 
03_Mostrar reflexió crítica envers el tema.  
04_Autoavaluació d’un mateix i dels altres membres del grup 
(qüestionari). 
05_Presentació adequada i comunicació del treball. 

20 %-40 % 

4 Exercicis: 

A. Tipologia: lectura i anàlisi de textos, comentari
d’audiovisuals i de notícies vinculades a la cultura visual
actual, identificació inicial d’imatges.

B. Tipologia: llibre de pràctiques de semiòtica.

01_Grau en què el resultat respon a l’encàrrec que es demana 
objectivament i correctament. 

02_Capacitat d’elaborar un discurs coherent. 

03_Expressió oral sòlida en la forma i els continguts. 

0<40 % 



    ESDAPC _Guia docent _ Ensenyaments superiors de Disseny        29  

Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat”

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui 
durant el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de 
qualificació que es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per controlar-
la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores presencials de 
l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de l’assignatura. 

Fonts bàsiques

BAUDRILLARD, J. (1993). Cultura y Simulacro (1978). Barcelona, España: Editorial Kairos. 

BENJAMIN, W. (1983). L’obra d’art a l’època de la seva reproductivitat tècnica. Barcelona: 62-Diputació de Barcelona. 

BOURRIAUD, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adrian Hidalgo. 

FOSTER, H. (2004). Diseño y delito. Madrid: Akal. 

HEIDEGGER,M. (2000). Carta sobre el Humanismo. Madrid: Alianza Editorial. 

LYOTARD,J.F. (1984). La condición postmoderna. Madrid: Cátedra. 

MICHELI,M. (1979). Las vanguardias artísticas del siglo xx. Madrid: Alianza Forma,. 

SPARKE, P. (2011). Diseño y cultura. Una introducción: Desde 1900 a la actualidad. Barcelona: GG. 

STANGOS,N. (1991): Conceptos de Arte Moderno. Madrid: Alianza Forma, n. 51,. 
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Fonts de consulta 

ADORNO, T.W. (2005). Teoría estética. Madrid: Ed. Akal. 

ARGAN, G. C. (2004). El Arte Moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal. 

ARHEIM, R. (1979). El pensamiento visual. Madrid: Alianza editorial, S.A. 

ARHEIM, R. (1993). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza editorial. S.A.   

BOURDIEU, P. (1990). Sociología y cultura. México: Ed. Grijalbo. 

BOZAL, V. (2000). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol. I). Madrid: Visor.  

BÜRDEK, B.(1994). Diseño. Historia, teoría y práctica de diseño industrial. Ed. GG. 

CABANNE, P. (2000). El arte del siglo XX. Ed. Polígrafa S.A.  

CALVERA, A. (2003). Arte¿?Diseño. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

CALVERA, A. (2007. De lo bello de las cosas, Materiales para una estética del diseño.  Barcelona: Ed. Gustavo Gili, Barcelona, S.L. 

CAMPÍ, I. (1987). Iniciació a la història del disseny industrial. Barcelona: Edicions 62. 

CAMPÍ, I. (2007). La idea y la materia, vol. 1: El diseño de producto en sus orígenes. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, S.L. 

CAMPÍ, I. (2006,1992). Què és el disseny?  Barcelona: Columna Jove Divulgació. 

CHAVES, N.(2001). El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Col. Hipótesis. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

CHIPP, H. B. (1996). Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal. 

DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.  

DORFLES, G. (1974). Las oscilaciones del gusto. El arte de hoy entre la tecnocracia y el consumismo. Barcelona: Editorial Lumen. (Milà, 1958). 

DORFLES, Gillo (1977). El diseño industrial y su estética. Barcelona: Editorial Labor S.A., 1977 (3a ed.). 

ECO, U., (2004). Historia de la belleza. Barcelona: Lumen, 2004. 

FOSTER, H. (2001). El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001. 

FRASCARA, J. (2000). Diseño Gráfico y Comunicación (Séptima edición). Ediciones Infinito, 2000. 

GOMBRICH, E. (1984). Norma y forma. Madrid: Ed. Alianza.  

GUIDDENS ,A. (1991). Sociología. Madrid: Ed. Alianza. 

HAUSER, A. (1978). Sociología del arte. Barcelona: Ed. Guadarrama.  

HAUSER, A. (1974) Teorías del arte. Barcelona: Ed. Guadarrama.  
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MARCHAN FIZ, S. (2012). Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna". Madrid: Akal. 

MEGGS, P.B. (2000). Historia del Diseño Gráfico. México: Ed. Mc Graw Hill. 

NEWARK,Q. (2002). ¿Qué es el diseño gráfico? Barcelona: Ed. Gustavo Gili.  

PANOFSKY, E. (1980). El significado en las artes visuales. Madrid: Ed. Alianza. 

PELTA, R. (2010). Diseñar hoy.Temas contemporáneos de diseño gráfico. Barcelona: Ed, Paidós.  

RAMIREZ, J. A. (Dir.). (2005). Història del Arte, IV. El mundo contemporáneo. Madrid: Alianza. 

SATUÉ, E. (2011). El factor diseño. Madrid: Ed. Alianza Forma.  

SATUÉ, E. (2011). El factor diseño. Madrid: Ed. Alianza Forma.  

SATUÉ, E. (2012). El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Ed. Alianza Forma. 

VVAA (1999) Escritos de Arte de vanguardia 1950-1945. Madrid: Istmo.  

WOLFFLIN, H. (1947). Conceptos fundamentales en la historia del arte. Madrid: Ed. Espasa Calpe. 
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ÀREA 

Humanística 

MATÈRIA 

Gestió del Disseny 

Presentació 
La matèria Gestió del Disseny s’emmarca dins de l’àrea humanística. El coneixement de l’entorn professional en què ha de conviure la pràctica del futur dissenyador resulta 
d’especial rellevància per als alumnes de l’ESDAP. L’assoliment de les competències relacionades amb  els coneixements socials, estratègics, tàctics i operatius del món de 
l’emprenedoria, el sistema econòmic i el marc normatiu i legal on hauran de treballar, així com les principals eines i tècniques de gestió del projecte són els objectius principals 
d’aquesta matèria i han de permetre als alumnes d’establir un ordre lògic dels diferents nivells d’intervenció en la direcció i l’execució del projecte de disseny. 

Les assignatures que integren aquesta matèria es distribueixen al llarg dels dos últims cursos del grau. Unes tenen un caràcter general que impliquen totes les especialitats; les 
altres tenen un caràcter més específic i estan destinades a aprofundir en les especificitats de cada sector (gràfic, producte, moda i interiors). 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures  de la matèria Especialitat ECTS T 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Entorn Professional 6 FB x 

Gestió del Disseny Gràfic, Producte, Moda, Interiors. 6 OB x 

Programació: Obres i Pressupostos Interiors. 3 OB x 

T= tipus de matèria ( FB= bàsica, OB= obligatòria, OP= optativa) 
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Continguts 

On i com actuen els professionals dels disseny? 

▪ El rol i els perfils del dissenyador (freelance , agències de disseny, professional dins d’una empresa...).

▪ El marc d’actuació del dissenyador (mercat, competència, marc normatiu, marc contractual, legal i administratiu...).

▪ La planificació del projecte de disseny (recursos, proveïdors, estimacions...).

▪ La gestió dels recursos (humans, financers, productius ...).

▪ El pla d’empresa (idea de negoci, estudi de mercat, pla de màrqueting, pla econòmic financer, anàlisi DAFO...).

Com s’ha de dirigir i gestionar el disseny? 

▪ El disseny i la seva funció (rol i aportació de valor, el mercat professional, tipus de perfils professionals...).

▪ El disseny i l’empresa (eina empresarial i rol estratègic, integració, organització i direcció del disseny...).

▪ El disseny i el mercat (investigació de mercat i dels usuaris, els insights i la seva transformació, identificació d’oportunitats...).

▪ El procés, els mètodes i les eines (design thinking, mètodes participatius, cocreació...).

▪ El brífing de disseny (el client i els stakeholders, les necessitats i els objectius, els recursos...).

▪ La planificació i l’avaluació del disseny (organització i mitjans, impacte i mesura...).

Com s’ha de desenvolupar el projecte? 

▪ La planificació, l’organització i el control del projecte (organització del projecte, els objectius, el temps i els recursos, les activitats, la duració,

els esforços, les fites, la viabilitat, el control de qualitat...).

▪ Les tècniques de programació (els mètodes, els diagrames, les eines informàtiques...).

▪ La gestió dels recursos (la identificació dels recursos, els equips, els proveïdors, les limitacions, el càlcul i la valoració, el control i els reajustaments...).

Com s’ha d’organitzar i controlar el projecte? 

▪ El projecte bàsic i el projecte executiu (amidaments i pressupostos, documentació tècnica, normativa, plecs de condicions...).

▪ Normativa, organització i control del projecte (permisos i tràmits, certificacions...).

▪ Els recursos digitals (eines informàtiques de valoració i càlcul, representació i planificació).
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA 

DOCENT 

RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

Entendre el marc legal i 
reglamentari que regula l’activitat 
professional, la seguretat, la salut 
laboral i la propietat intel·lectual. 
CE_DG 14 , CE_DI_14,  CE_DP_14, 
CE_DM-14 

Classe magistral 

Estudi de casos  

Identificar i interpretar correctament el marc legal i reglamentari 
(seguretat, salut laboral, propietat intel·lectual i industrial) que regula 
l’activitat professional. 

Identificar i explicar i els conceptes troncals de la gestió del disseny. 

Conèixer els problemes i els conceptes fonamentals que es tracten a la 
matèria i com utilitzar els recursos empresarials per aplicar un pla 
d’empresa o d’activitats o altres objectius. 

Organitzar, dirigir, coordinar o assessorar equips de treball vinculats a la 
professió. 

Conèixer i aplicar els fonaments, els mètodes i les tècniques de gestió i 
recerca en màrqueting i economia de producció. 

Organitzar tots els recursos per obtenir un producte de disseny de 
qualitat i sostenible. 

Planificar i gestionar els processos productius del disseny. 

Conèixer estratègies i planificar mètodes de revisió de resultats. 

Interpretar i contextualitzar l’àmbit d’acció del projecte, l’abast, els 
recursos i el  pressupost. 

Treball individual d’anàlisi 

comparativa.  

Treball individual d’aplicació. 

Treball en grup. 

Conèixer el marc econòmic  i 
organitzatiu en el qual es 
desenvolupa l’activitat 
empresarial del disseny. CT-12, 
CG-13, CG-22, CE_DI_13, 
CE_DM_12, CE_DG_13, 
CE_DP_13, CE_DM_9 

Conèixer els processos materials, 
la programació de l’execució, així 
com la coordinació amb altres 
professionals. CT-07, CT-10, CG-
07, CG-15, CE_DI_16, CE_DI_03 

Entendre la gestió del disseny i el 
seu paper clau en el moment 
actual. 

Reflexionar i comunicar  sobre la 
figura del dissenyador i la 
influència social i positiva del 
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disseny. CE_DG 15/CE_DP 15 /  
CE_DM 15, CG_11 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Activitat  d’avaluació Criteris d’avaluació i nivell % 
Treball individual d’anàlisi 

comparativa 

Nivell d’aprofundiment dels casos analitzats. 

Ús de vocabulari específic. 

Aportació pròpia. 

20<30 % 

Treball individual d’aplicació Grau d’aplicació dels coneixements teòrics a situacions i/o casos reals. 

Adequació a les pautes donades. 

Capacitat d’organització de la informació. 

20<30 % 

Treball en grup i  presentació oral Continguts i aprofundiment de l’estudi realitzat. 

Assoliment dels objectius marcats. 

Nivell de distribució de les tasques de treball de l’equip i d’organització a  l’hora de compartir i aportar 
coneixements i informació.  

Destresa comunicativa i presentació del treball en equip. 

Valoració entre els membres de l’equip. 

30<40 % 

Examen escrit Coneixement dels conceptes donats.  

Rellevància de la informació aportada i/o consultada. 

Coherència en els arguments utilitzats. 

O<30 % 
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat”

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana ponderada de les notes que l‘alumne/a obtingui durant 
el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que 
es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores presencials 
de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de l’assignatura. 

Fonts d’informació bàsiques 

Gestió del disseny 

BEST, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño. Barcelona: Editorial Parramón 

CAGAN, J.; CRAIG, M.V. (2002). Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval. FT Press 

COOPER, R.; JUNGINGER, S.; LOCKWOOD, T. (2011). The Handbook of Design Management. Oxford: Berg 

LECUONA, M. (2007). Diseño Estratégico. Guía Metodológica. Gijón: Fundación Prodintec 

MONTAÑA, J.; Moll, I. (2008). La Gestión del Diseño en la Empresa. Barcelona: Fundación COTEC 

Gestió de projectes 

NEWELL, M.; Grashina, M. (2004). Preguntas y respuestas sobre la gestión de proyectos. Barcelona: Gedisa 

VALHONDO, J.B.; Companys, R.; Coromines, A. (1998). Gestió de projectes. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya 

Gestió d’equips i recursos 

GARRATS, S. (1999). Organice su tiempo. Barcelona: Gestión 2000.
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Fonts d’informació de consulta i recursos didàctics de la matèria 

BRENDA, L. (2003). Design Research. Methods and Perspectives. Boston: MIT. 

BRUCE, M.; Bessant, J. (2002). Design in Business – Strategic Innovation through Design. Essex: Pearson Education 

CHESBROUGH, H. (2006). Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press 

MOZOTA, B. (2003). Design management: using design to build brand value and corporate innovation. New York: Allworth Press. 

VILADÀS, X. (2010). El diseño a su servicio: cómo mejorar una idea de negocio con ayuda de un diseñador. Barcelona: Index Book. 

VILADÀS, X. (2008). Diseño Rentable. Barcelona: Editorial Index Book. 

Gestió de projectes 

DRUDIS, A. (1999). Gestión de proyectos. Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos. Barcelona: Gestión 2000. 

LEWIS, J. P. (1995). Planificación, programación y control de proyectos. Barcelona: Ediciones S. 

NOKES, S.; GREENWOOD, A. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto . Madrid: Pearson 
Educación.  

Gestió d’equips i recursos 

HOFSTEDE, G. (1991). Cultures and Organizations, Software of the Mind. New York: McGraw-Hill. 

LUNDIN, S.C.; PAUL, H.; CHRISTENSEN, J. (2001). Fish!. Barcelona: Empresa Activa. 

Recursos digitals 

Barcelona Centre de Disseny: http://www.bcd.es/ 

Ethnographic Praxis Industry Conference: https://www.epicpeople.org/  

Digital Tools for Design Research: https://labs.ideo.com/2014/09/19/digital-tools-for-design-research/ 

Design Council: http://www.designcouncil.org.uk/  

Design Management Institute: http://www.dmi.org/ 

http://www.bcd.es/
https://www.epicpeople.org/
https://labs.ideo.com/2014/09/19/digital-tools-for-design-research/
http://www.designcouncil.org.uk/
http://www.dmi.org/
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ÀREA 

Cientificotècnica 

MATÈRIA 

Ciència Aplicada al Disseny 

La matèria de Ciència Aplicada al Disseny està orientada a estudiar i adquirir els coneixements científics i les eines bàsiques necessàries perquè el dissenyador arribi a tenir la 
capacitat d'analitzar, modelitzar, calcular i resoldre els problemes tècnics en la pràctica professional. 
L'adquisició d'aquests coneixements científics i de les eines desenvoluparà la capacitat de raonament abstracte dels alumnes, cosa que els permetrà resoldre els problemes que 
es puguin trobar al món del disseny. 
L’objectiu de la matèria és, entre d’altres, que els alumnes siguin conscients de la relació que hi ha entre l'acte de dissenyar i la seva repercussió en el medi ambient, tot posant 
l'accent en el cicle de vida dels objectes i els materials, com a base per aconseguir un model sostenible. S’abordaran conceptes com la sostenibilitat, l’ecoeficiència i 
l’ecodisseny. Igualment, es fa èmfasi en la relació que s’estableix amb l’usuari, per tal d’aconseguir els recursos necessaris per fer dissenys adequats a l’àmbit ergonòmic i 
antropomètric. 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Introducció a les Ciències dels Materials   Totes 4 FB X 

Ecoeficiència i Sostenibilitat   Totes 4 FB X 

Altres assignatures afins a la 
matèria

ECTS 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Antropometria i Ergonomia   Totes 4 FB X 

Biònica Producte 3 OB X 

Ergonomia II Producte 3 OB X 

Tipus de matèria: FB formació bàsica / OB obligatòria / OP optativa 
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Continguts 

Materials. Ecoeficiència i sostenibilitat. Part relacionada amb l’economia. 

Propietats dels materials: físiques, mecàniques, elèctriques, òptiques, tèrmiques i químiques. 

Responsabilitat del disseny en l’optimització de recursos energètics. Sostenibilitat (impactes ambientals, econòmics i socials). 

Classificació i característiques. 

Anàlisi del cicle de la vida. 

Antropometria i ergonomia. Part relacionada amb l’ésser humà. 

Principis dels disseny ergonòmic i antropomètric. 

Els principis de la biomecànica. 

Els principis de la biònica. 

Àmbits d'aplicació. 
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA DOCENT RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

Desenvolupar en la pràctica 
laboral una ètica professional 
basada en l'apreciació i la 
sensibilitat estètica, 
mediambiental i cap a la 
diversitat.  

Usar els mitjans i els recursos a 
l’abast amb responsabilitat 
envers el patrimoni cultural i 
mediambiental. CT-02, CT-08, 
CT-11, CT-16 

Ser capaços de trobar 
solucions ambientalment 
sostenibles.  

Avaluar l’accessibilitat i les 
necessitats de l’usuari i/o del 
client. CG-04, CG-16, CG-18 

Ser capaços de trobar 
solucions ergonòmiques. 
adients en funció de les 
necessitats de l’usuari. CG-08, 
CG-16, 

Proveir l’alumne/a de les 
competències que li permetin 
abordar la gestió del 
coneixement en el procés de 
fabricació i vida d’un producte. 
CE_PRO-06 

Classes teòriques. 

L’objectiu és dotar els alumnes dels 
coneixements teòrics bàsics que els 
permetin desenvolupar la seva capacitat 
d’estudi i reflexionar críticament sobre el 
seu entorn. 

S’inclou l’assistència a seminaris. 

Anàlisi de casos. 

Recerca, estudi i anàlisi de casos 
significatius. 

Treball individual i/o en equip. 

Resolució de supòsits o aprenentatge 
basat en problemes. 

Identificació del problema, recerca 
d’informació i proposta de solucions. 

Seleccionar casos significatius en funció d’uns 
requeriments determinats (sostenibilitat, 
ergonomia, materials, etc.). 

Demostrar el coneixement de les propietats 
dels materials, així com la seva relació amb el 
medi ambient i l’usuari, mitjançant mostres.   

Identificar i interpretar la normativa vigent 
que regula els materials per resoldre casos 
reals i/o problemes. 

Aplicar els criteris de sostenibilitat i medi 
ambient relacionats amb les diferents etapes 
del cicle de vida d'un material a partir de 
l’anàlisi de casos reals. 

Resoldre problemes aplicant una nova 
manera d'entendre la relació forma-funció, 
l'aplicació de materials, les estructures, la 
geometria de la naturalesa i els sistemes. 

Identificar els problemes principals del 
disseny relacionats amb l’impacte 
econòmic, ergonòmic, mediambiental i 
social. 

Valorar productes i entorns en funció de les 
necessitats ergonòmiques i 
antropomètriques, tenint en compte la 
diversitat de l’usuari. 

Lectura i comentari de textos tècnics, informatius 
i/o científics. 

Activitats dirigides que varien en funció de les 
necessitats de l’assignatura i del grup d’alumnes. 
Poden incloure: visualització de material 
audiovisual, debat, cerca i tractament de dades, 
elaboració d'un informe, visita a una exposició, 
presentació oral d'un tema, etc. 

Pràctica d’anàlisi de casos o situacions 
relacionades amb l’assignatura. 

Resolució de supòsits o problemes que plantegi el 
professorat. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Descripció de la tipologia de l’activitat Avaluació de l’activitat  % 

Examen escrit  

(Preguntes de resposta curta o test, sense apunts) 

Resposta curta: 
- Capacitat de síntesi.
- Capacitat per aplicar la teoria a exemples concrets.
- Raonament crític.
- Estructuració coherent de la resposta.
- Utilització del vocabulari adequat de la matèria.

Test: 
- Assimilació dels continguts.
- Reconeixement de qüestions teòriques.

20 % 

Anàlisi de casos 

(Elaboració de treballs individuals i/o en equip) 

- Selecció de casos significatius.
- Capacitat per recopilar informació adient.
- Nivell d’aprofundiment de l’anàlisi.
- Capacitat per extreure conclusions.

20-60 %

Reelaboració d’alternatives possibles a un problema - Interpretació i aplicació tant de la teoria com de la normativa vigent pròpia de
l’especialitat.

- Diversitat de propostes alternatives.
- Identificació de solucions pertinents.
- Capacitat de fer un ús estratègic de l’aplicació dels coneixements adquirits, en

tasques i decisions complexes.
- Capacitat per modificar un producte perquè sigui de materials determinats, més

sostenible i/o ergonòmic.

20-60 %
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat” 

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana  ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant 
el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que 
es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores presencials 
de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de l’assignatura. 
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Fonts d’informació i recursos didàctics de la matèria 

Ecoeficiència i sostenibilitat. 

Bibliografia bàsica: 
● Cuidem la Terra: una estratègia per viure de manera sostenible, Departament de Medi Ambient.
● VINYOLAS, Joaquim (2005). Diseño Ecológico. Barcelona: Blume.
● DATSCHEFSKI, Edwin (2002). El RE-diseño de productos. Barcelona: McGraw Hill.
● FUAD-LUKE, Alastair (2002). Manual de diseño ecológico. Barcelona: Gustavo Gili.
● DRESNER, Simon (2009). El principis de la sostenibilitat. Barcelona: UPC.
Bibliografia web bàsica:
● http://prezi.com/c38r0iwjbr5s/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
● http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1013/html/1_superpoblacin_humana.html
● http://ocw.unia.es/ciencias-artes-y-letras/sostenibilidad-y-arquitectura-bioclimatica/materiales-para-descarga/UD_01_pdf.pdf
● http://www.estudiomartino.com/subsitios/publicaciones/que_es_y_como_aplicar_la_arquitectura_sustentable.php
● Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)  www.eea.europa.eu

Biònica. 

Bibliografia bàsica: 
● BENYUS, Janine. (2002). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Nova York: Harper Collins Publishers.
● BAR-COHEN, Yoseph (2005). Biomimetics: Biologically Inspired Technologies.  California: Taylor & Francis.
Bibliografia web bàsica:
● Blog: Biomimesis y bioinspiración para el desarrollo regenerativo y sostenible. Autor: Manuel Quirós. Disponible a:

https://natureinspireus.wordpress.com/
● Blog: Taller de Bionica. Autor: EASD de Valencia. Disponible a: http://tallerdebionica.blogspot.com.es
Vídeos recomanats:
● LOVEGROVE Ross (2005). Organic design, inspired by nature. TED talks. Disponible a: http://goo.gl/3AMOsf
● PAWLYN Michael(2010). Biomimicry:  New Directions in Sustainable Design TED talks. Disponible a: http://goo.gl/e2bRuK

http://prezi.com/c38r0iwjbr5s/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1013/html/1_superpoblacin_humana.html
http://ocw.unia.es/ciencias-artes-y-letras/sostenibilidad-y-arquitectura-bioclimatica/materiales-para-descarga/UD_01_pdf.pdf
http://www.estudiomartino.com/subsitios/publicaciones/que_es_y_como_aplicar_la_arquitectura_sustentable.php
http://www.eea.europa.eu/
https://natureinspireus.wordpress.com/
http://tallerdebionica.blogspot.com.es/
http://goo.gl/e2bRuK
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Introducció a la ciència dels materials. 

Bibliografia bàsica: 
● PEÑA, J. (2009). Selección de Materiales en el Proceso de Diseño. Barcelona: Ediciones CPG.
● SHACKELFORD, James F. (2010). Introducción a la ciencia de los materiales. Madrid: Ediciones Pearson.
● SASTRE, Ramon. (2004). Propietats dels materials i elements de construcció. Aula d'Arquitectura. Barcelona: Edicions UPC.

Antropometria i ergonomia. Ergonomia II. 

Bibliografia bàsica: 
● BUSTAMANTE, A. (2008). Ergonomía para diseñadores. Madrid: MAPFRE.
● CARMONA, A. (2003). Aspectos antropométricos de la población laboral española aplicados al diseño industrial. Madrid: Ediciones INSHT.
● FLORES, C. (2001). Ergonomía para el diseño. Mèxic: Designio.
● MONDELO, Pedro; Gregori, Enrique i Barrau, Pedro. (1999). Ergonomía 1. Fundamentos. Barcelona: Ediciones UPC.
● NEUFERT, E. (2015). Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografia web  bàsica: 
● Associació Catalana d’Ergonomia.

Disponible a: http://www.catergo.cat/ [Consulta: 3-9-2015] 
● Asociación Española de Ergonomía.

Disponible a: http://www.ergonomos.es/ [Consulta: 3-9-2015] 
● Instituto de Biomecánica de Valencia.

Disponible a: http://www.ibv.org/ [Consulta: 3-9-2015] 
● International Ergonomics Association.

Disponible a: http://www.iea.cc/ [Consulta: 3-9-2015] 
● Portal de Ergonomía. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Disponible a: http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/ [Consulta: 3-9-2015] 

http://www.catergo.cat/
http://www.ergonomos.es/
http://www.ibv.org/
http://www.iea.cc/
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/
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ÀREA 

Cientificotècnica 

MATÈRIA 

Tecnologia Aplicada al Disseny Gràfic 

Presentació: 

La matèria de Tecnologia Aplicada al Disseny Gràfic s’emmarca dins de l’àrea cientificotècnica. Està orientada de manera que els alumnes siguin capaços d'incorporar la tecnologia 
de la imatge i el llenguatge de programació al procés de disseny, conèixer els processos de producció i les tècniques d’impressió, incorporar-los a les decisions del procés i fer-ne el 
seguiment. La visió tècnica del comportament de la forma, de la matèria i de l’espai proporcionarà als alumnes la capacitat de solucionar problemes i prendre decisions tècniques 
en els seus projectes de disseny. 

Les assignatures que formen part d’aquesta matèria es desenvolupen al llarg del segon i el tercer curs. 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Fotografia i Imatge Digital 2 Disseny Gràfic 4 OB x 

Materials i Sistemes de Reproducció i Impressió Disseny Gràfic 4* OB X* 

Tecnologia de les Xarxes Informàtiques Disseny Gràfic 6 OB x 

Tecnologia Audiovisual i Animació Disseny Gràfic 3+3 OB x x 

Tècniques Gràfiques Tradicionals Disseny Gràfic 6* OB X* 

(*Desplegament el curs 2019-20) 
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Continguts 
Materials i tècniques d’impressió de disseny gràfic: preimpressió, impressió i postimpressió. 

Llenguatge de programació aplicat al desenvolupament de pàgines web. 

Tècniques de tractament i expressió de la imatge animada. 

Presa fotogràfica. Revelatge i processament d’arxius d’imatge digitals. Fotometria. Il·luminació d’estudi. Gestió del color. 

Tècniques gràfiques tradicionals: tècniques tradicionals d’impressió i enquadernació. 



    ESDAPC _Guia docent _ Ensenyaments superiors de Disseny       48  

COMPETÈNCIES
METODOLOGIA 
DOCENT

RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

1. Capacitat d’adaptació als canvis
tecnològics del sector

CG-10, CT-12 

2. Capacitat de coneixement
tecnològic dels materials

CG-04,  CE_DG-12 

3. Capacitat de coneixement dels
processos productius dels
materials

CG-15 

4. Capacitat d’ús i aplicació dels
materials

CT-3, CE_DG-11, CE_DG-12, 

Classe magistral. 

Anàlisi i estudi de casos reals. 

Demostracions pràctiques. 

ABP: aprenentatge basat en 
problemes. 

Utilitzar adequadament la terminologia tècnica de la 
matèria en l’elaboració de les activitats. 

Justificar amb criteri tècnic la utilització d’un material 
de reproducció i d’impressió i la seva adequació a les 
propostes de disseny. 

Utilitzar adequadament les eines dels mitjans 
audiovisuals específiques de la matèria. 

Triar el recurs tecnològic adequat en funció de 
l’objectiu plantejat. 

Tenir coneixements bàsics de llenguatge de 
programació aplicat al desenvolupament de pàgines 
web. 

Conèixer les tècniques de tractament i expressió de la 
imatge animada. 

Desenvolupar actituds de col·laboració que 
afavoreixin i optimitzin el treball en equip. 

Pràctica tutelada. 

Anàlisi i estudi de casos reals. 

Resolució de problemes. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Activitat d’avaluació % Criteris d’avaluació 

Prova pràctica avaluativa. 10-30 % Assimilació dels continguts de la matèria: 
1. Coneix els equips, els programes, les tècniques i els processos relacionats amb la

matèria i els utilitza correctament.
2. Aplica correctament els recursos (equips, programes, tècniques i processos)

segons les necessitats de l'encàrrec.
3. Utilitza el vocabulari adequat a la matèria.

Resolució d’exercicis a l’aula: anàlisi i estudi de casos reals. 10-40 % 1. Capacitat d’integrar, processar i aplicar els continguts aportats pel professor en
tasques i decisions bàsiques.

2. Desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de
rutines, fórmules o procediments, per transformar la informació proposada
inicialment.

3. Resolució de situacions contextualitzades en la tipologia de problemes de la
matèria. Diversitat de solucions al problema.

Elaboració de treballs pràctics (individuals i/o en grup): APB. 30-50 % 1. Capacitat de fer un ús estratègic de l’aplicació dels coneixements adquirits, en
tasques i decisions complexes.

2. Anàlisi i recerca dels recursos tecnològics adequats a la proposta.
3. Elaboració d'una proposta que apliqui unes decisions adequades al procés de

producció.
4. Argumentació i justificació dels continguts de la presentació.
5. Actituds de col·laboració i optimització del treball en equip.
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat” 

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui 
durant el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de 
qualificació que es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per controlar-
la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores presencials de 
l’assignatura d’una matèria obtindrà un “No presentat” de l’assignatura. 
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Fonts d’informació bàsiques 

Fotografia i imatge digital II: 

MELLADO, José Mª (2013). Fotografía digital de alta calidad. CS6. Barcelona: Ed Anaya Multimedia. 

HUNTER, F.; BIVER, S i FUQUA, P. (2007). La iluminación en la fotografía. Madrid: Anaya. 

Materials i sistemes de reproducció i impressió: 

DABBS, A.; CAMPBELL, A. Biblia del diseñador digital. Evergreen edición especializada. 

POZO PUÉRTOLAS, R. (2008). Diseño e industria gráfica. Barcelona: Elisava edicions. 

JOHANSSON, LUNDBERG i  RYBERG (2011). Manual de producción gráfica, recetas. Barcelona: Gustavo Gili. 

Tecnologia de les xarxes informàtiques: 

NIELSE, J. LORANGER, H. (2011). Usabilidad. Pioridad en el diseño Web. Madrid: Ed. Anaya. 

GOLDSTEIN/LAZARIS/WEYL: HTML5 i CSS3 (2011). Madrid: Ed. Anaya. 

ROSENFELD/MORVILLE (2012). Information architecture for the www. Sebastopol CA: Ed O’reilly. 

Tecnologia audiovisual i animació: 

McQUILKIN, Kent i POWERS, Anne (2011). Cinema 4D. Madrid: Anaya multimedia. 

BYRNE, Bill (2012). 3D Motion Graphics for 2D Artists: Conquering the Third Dimension. Focal Press. 
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ÀREA 

Cientificotècnica 

MATÈRIA 

Tecnologia Aplicada al Disseny d’Interiors 

Presentació 
La matèria Tecnologia Aplicada al Disseny d’Interiors s’emmarca dins de l’àrea cientificotècnica. 

Dissenyar sense pensar com es materialitzarà la proposta d’espai és un exercici de dibuix, de composició i formalista, però no un exercici del disseny d’interiors. Cal tenir present 
que tot allò que projectem i dibuixem s’ha de poder realitzar. 

Aquesta visió més tècnica del comportament de la forma, de la matèria i de l’espai proporcionarà als alumnes la capacitat de solucionar problemes i prendre decisions tècniques 
en els seus projectes de disseny. La finalitat d’aquesta matèria és que els alumnes siguin capaços de conèixer els materials, els processos de producció i la seva aplicació en els 
espais interiors i, també, puguin incorporar-los a les decisions del procés de disseny i fer-ne un seguiment en la construcció, la fabricació i altres fases dels projectes. Les assignatures 
que formen part d’aquesta matèria es desenvolupen durant el segon i el tercer curs. 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Tecnologia de la Construcció Disseny Interior 3+3 OB x x 

Materials i Acabats Disseny Interior 6 OB x 

Condicionament d’Espais i Introducció a les Instal·lacions Disseny Interior 6 OB x 

Rehabilitació Disseny Interior 4 OB x 

Instal·lacions Disseny Interior 6 OB x 

Resistència de Materials i Estructura Disseny Interior 3 OB x 

Altres assignatures afins a la matèria ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Detalls Constructius d’Interiorisme Disseny Interior 4 OB x 
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Continguts 

Sistemes constructius en l’espai arquitectònic i d’interiors. 

- Materials, tècniques i acabats. Aplicacions segons les característiques tècniques del material.
- Solucions constructives dels espais interiors. Innovació de tècniques constructives en el disseny.
- Intervenció en els espais. Introducció a la rehabilitació d’espais.
- Identificació dels elements constructius arquitectònics que configuren l’espai interior.

El confort a l’espai interior. Instal·lacions i normatives d’aplicació en els projectes executius d’espais interiors. 

- Exigències, mitjans tècnics, condicionants i repercussions de les activitats de construcció i condicionament de l’espai arquitectònic interior en la seva aplicació en el projecte
de disseny.

- La integració dels serveis i les instal·lacions a l’espai interior. Exigències i problemàtiques. Tècniques. Solucions constructives.
- Instal·lacions que faciliten l’ús de l’espai. Instal·lacions que optimitzen l’ambient. Instal·lacions que preserven la integritat de l’espai. Instal·lacions de subministrament.
- Control dels elements vistos de les instal·lacions per part de l’interiorista. Disseny integrat, ubicació i compatibilitat d’elements i xarxes d’instal·lacions.

Conceptes bàsic de resistència de materials i de càlcul d’estructures. 

- Anàlisi i estudi de la resistència dels materials.
- Fonaments de rehabilitació i patologies pròpies dels espais interiors.
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA 

DOCENT 

RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

1. Capacitat d’adaptació als canvis
tecnològics del sector. CG-10, CT-
12, CE_DI-09

2. Capacitat de coneixement
tecnològic dels materials. CG-04,
CE_DI-07

3. Capacitat de coneixement dels
processos productius dels
materials. CG-15, CE_DI-08

4. Capacitat d’ús i aplicació dels
materials. CT-3 

Classe magistral. 

Metodologia de casos: anàlisi i 
estudi de casos reals. 

ABP: aprenentatge basat en 
problemes. 

Adaptar-se a les noves tecnologies i els nous materials 
per tal d’innovar en les propostes de disseny. 

Justificar amb criteri tècnic la utilització d’un material 
i la seva adequació a les propostes de disseny 
d’interiors. 

Condicionar i adequar un espai per tal de poder-li 
donar un ús concret. 

Interpretar i saber aplicar la normativa vigent pròpia 
dels espais d’interiors. 

Identificar propietats i comportaments dels materials 
que intervenen en el procés de disseny a partir de 
mostres reals. 

Classificar els materials segons les seves 
característiques i aplicacions. 

Solucionar  un espai tècnicament i amb el procés 
tecnològic adequat en funció de la seva finalitat. 

Utilitzar adequadament la terminologia tècnica de la 
matèria en l’elaboració de les activitats. 

Desenvolupar actituds de col·laboració que 
afavoreixin i optimitzin el treball en equip. 

Pràctica tutelada. 

Anàlisi i estudi de casos reals. 

Treball basat en problemes. 

Desenvolupament de treballs individuals i/o 
en grup. 

Realització d’un mostrari de materials. 



    ESDAPC _Guia docent _ Ensenyaments superiors de Disseny       55  

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Activitat d’avaluació % Criteris d’avaluació 

Examen (sense apunts i en condicions estàndards).  10-50 % Assimilació dels continguts de la matèria: 

1. Coneix els materials i la seva classificació, utilització i aplicació.
2. Utilitza el vocabulari adequat a la matèria.
3. Justifica el recurs tecnològic adequat segons el problema plantejat.
4. Interpreta i coneix la normativa vigent pròpia dels espais interiors.

Resolució d’exercicis a l’aula: anàlisi i estudi de casos reals. 10-40 % 1. Capacitat d’integrar, processar i aplicar els continguts aportats pel professor en
tasques i decisions bàsiques.

2. Desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de
rutines, fórmules o procediments, per transformar la informació proposada
inicialment.

3. Resolució de situacions contextualitzades en la tipologia de problemes de la
matèria. Diversitat de solucions al problema.

4. Creació del mostrari de materials: recollida, identificació, ordenació i
experimentació de mostres i la seva classificació.

Elaboració de treballs pràctics (individuals i/o en grup): APB. 25-50 % 1. Capacitat de fer un ús estratègic de l’aplicació dels coneixements adquirits, en
tasques i decisions complexes.

2. Anàlisi i recerca del material i el recurs tecnològic adequat a la proposta.
3. Producció de la proposta aplicant els materials correctament i fent ús correcte del

procés productiu.
4. Innovació en les propostes de disseny en l’aplicació de nous materials.
5. Argumentació i justificació dels continguts de la presentació.
6. Actituds de col·laboració i optimització de treball en equip.
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat” 

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant 
el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que 
es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores presencials 
de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de l’assignatura. 

Fonts d’informació bàsiques 

Bibliografia bàsica de la matèria: 

- GONZÁLEZ, J.L, CASALS, A., FALCONES, A. (2008). Les claus per a construir l’arquitectura. Tom I, II i III. (2a edició revisada). Barcelona: Editorial Gustavo Gili
- PARICIO, IGNACIO. La construcció de l’arquitectura. 1 Les tècniques. 2 Els elements. 3 La composició. Editorial ITeC.
- SERRA FLORENSA, RAFAEL. (1993). Les energies a l’arquitectura. Barcelona: edicions UPC.
- CHING, FRANCIS D.K. (2011). Diseño de interiores. Un manual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

- CHING, FRANCIS D.K. (1997). Diccionario Visual de la arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Fonts d’informació de consulta i recursos didàctics de la matèria 

Tecnologia de la construcció 

- ALLEN, EDWARD. Cómo funciona un edificio. Principios elementales. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

- PLUNKETT, DREW. (2011). Construcción, detalles y acabados en interiorismo. (1ª edició en llengua espanyola). Barcelona: Editorial Blume.

Materials i acabats 

- ORÚS, FÉLIX. Materiales de construcción. Madrid: Editorial Dossat.

- CERES, FELICIÀ. Particularitats dels materials. Barcelona: Edicions UPC.

- SASTRE, RAMÓN. (2000). Propietats dels materials i elements de construcció. Barcelona: Edicions UPC.
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Condicionament d’espais i introducció a les instal·lacions 

- COCH, HELENA / SERRA, RAFAEL. (1994). El Disseny energètic a l’arquitectura. Barcelona: Edicions UPC.

- FERNANDO, RAMÓN. (1980). Ropa, sudor y arquitectures. Editorial Blume.

- SERRA, RAFAEL. (1999). Arquitectura y climes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Rehabilitació 

- BRANDI, CESARI. Teoria de la restauración.  Alianza editorial.

- BROTO, CARLES. (2005). Enciclopedia Broto de patologies de la construcción.

- Metodología de la restauración y de la rehabilitación. Madrid: Munilla-Lería (1999).

- Fitxes de patologia i rehabilitació. ASEMAS, ITEC.

Instal·lacions 

- VÁZQUEZ, JAVIER / HERRERA, JUAN CARLOS. Manual práctico de instalaciones en edificación ( I, II). Edicions SFIE A.C. LITEAM.

- SÁNCHEZ, Mª LLUÏSA. Criteris bàsics d’instal·lacions als edificis d’habitatges. Papers Sert 7. COAC Edicions.

- Varis. Les instal·lacions en el projecte executiu. Papers Sert. COAC Edicions.

Resistència de materials i estructura 

- CÀLCUL D'ESTRUCTURES. Francesc Navés i Miquel Llorens. Edicions UPC.

- RESISTENCIA DE MATERIALES. Juan Manuel Martínez. Garcia Maroto Editores.

- Números Gordos en el proyecto de estructuras. Juan Carlos Arroyo.

Detalls constructius d’interiorisme 

- NURSCH, WOLFANG. (2006). Manual de construcción: Detalles de interiorisme. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

- ALCALDE, FRANCISCO. (2002). Banco de detalles arquitectónicos. Marsay Ediciones.

Altres 

- NORMATIVES DIVERSES: CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), Accessibilitat, Ecoeficiència, REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió), etc.

- Diccionari Visual de la Construcció. Generalitat de Catalunya.

- Revistes diverses: TECTÒNICA, DETAIL, PROMATERIALES. 

- Catàlegs diversos d’empreses del sector.
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ÀREA 

Cientificotècnica 

MATÈRIA 

Tecnologia Aplicada al Disseny de Moda 

Presentació 
La matèria Tecnologia Aplicada al Disseny de Moda s’emmarca dins de l’àrea cientificotècnica i es desenvolupa durant el segon i el tercer curs dels estudis. 

Té com a finalitat que els alumnes coneguin els diferents materials relacionats amb el tèxtil i els processos de producció, perquè siguin capaços d’incorporar-los a les decisions 
dels processos de disseny i fabricació i fer-ne el seguiment. 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Tecnologia Tèxtil Disseny de Moda 4+4+3 OB x x x 

Altres assignatures afins a la matèria: ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Tecnologia de Confecció Industrial Disseny de Moda 3 OB x 

Patronatge i Confecció Disseny de Moda 3+4+4 OB x x x 

Moulage Disseny de Moda 4 OB x 

Prototipus Disseny de Moda 3 OB x 
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Continguts 

La visió tècnica del comportament de la forma, de la matèria i del context donarà als alumnes la capacitat de solucionar problemes i de presa de decisions en la realització 
dels seus projectes de disseny de moda.  

Disseny de moda 

- Materials tèxtils i formes de presentació.
- Processos tèxtils i maquinària.
- Tècniques de la confecció industrial seriada i de la modisteria.
- Tècniques per al desenvolupament dels patrons base i les seves transformacions.
- Processos de construcció i confecció de prototips i de peces d’indumentària.

COMPETÈNCIES METODOLOGIA 
DOCENT 

RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

1. Capacitat d’adaptació als
canvis tecnològics del sector.
CG-10, CT-12, CE_DM-05

2. Capacitat de coneixement
tecnològic dels materials. CG-
04, CE_DM-03

3. Capacitat de coneixement
dels processos productius dels
materials. CG-15, CE_DM-04

4. Capacitat d’ús i aplicació
dels materials. CT-3

Classe magistral. 

Debat. 

Anàlisi i estudi de casos 
reals. 

Demostracions pràctiques. 

ABP: aprenentatge basat 
en problemes. 

Classificar els materials segons les seves característiques i 
aplicacions. 

Triar el recurs tecnològic adequat en funció de l’objectiu plantejat. 

Utilitzar adequadament la terminologia tècnica de la matèria en 
l’elaboració de les activitats. 

Justificar amb criteri tècnic la utilització d’un material i la seva 
adequació a les propostes de disseny. 

Manipular adequadament les eines específiques de la matèria. 

Interpretar i saber aplicar la normativa vigent pròpia de 
l’especialitat. 

Identificar propietats i comportaments dels materials que 
intervenen en el procés de disseny a partir de mostres reals. 

Desenvolupar actituds de col·laboració que afavoreixin i optimitzin 
el treball en equip. 

Examen / prova d’avaluació. 

Pràctica tutelada. 

Anàlisi i estudi de casos reals. 

Treball basat en problemes. 

Desenvolupament de treballs individuals 
i en grup. 

Portafolis / carpeta d’aprenentatge 
(mostrari de materials i processos). 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Activitat d’avaluació % Criteris d’avaluació 

Examen / prova 10-30 % Assimilació dels continguts de la matèria: 

1. Coneix els materials i la seva classificació, utilització i aplicació.
2. Utilitza el vocabulari adequat a la matèria.
3. Justifica els recursos tecnològics adequats segons el problema plantejat.

Resolució d’exercicis i/o problemes 10-40 % 1. Capacitat d’integrar, processar i aplicar els continguts aportats pel professor en
tasques i decisions bàsiques.

2. Desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de
rutines, fórmules o procediments, per transformar la informació proposada
inicialment.

3. Resolució de situacions contextualitzades en la tipologia de problemes de la
matèria. Diversitat de solucions al problema.

4. Creació del portafolis: mostrari, recollida, identificació, ordenació i experimentació
de mostres i la seva classificació.

Elaboració de treballs pràctics 25-50 % 1. Capacitat de fer un ús estratègic de l’aplicació dels coneixements adquirits, en
tasques i decisions complexes.

2. Anàlisi i recerca del material i el recurs tecnològic adequat a la proposta.
3. Producció de la proposta aplicant els materials correctament i fent ús correcte del

procés productiu.
4. Argumentació i justificació dels continguts de la presentació.
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat” 

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

 Els professors faran la mitjana ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant 
el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que 
es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores presencials 
de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de l’assignatura. 

Fonts d’informació bàsiques 

ALDRICH, W. (2010). Tejido, forma y patronaje plano. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

CANALEJAS Romá R. Tejidos de Calada. Lloréns Librería. 

ESTANY, M. (1987). Diccionario enciclopédico de vestidología. Barcelona. 

FISCHER, A. (2010). Construcción de prendas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

LÓPEZ, M.C. Manual de tejidos. IDEP 

MAÑOSA MONCUNILL F. Tecnologia i disseny de teixits. Fonaments. Ed UPC.  

MARSAL, Feliu. Projectació de fils. Ed UPC. 

MARSAL, F. Y Kazuhico Okuda.(1996) Parametría de hilos. Terrassa: Edicions UPC. 
SISSONS, J. (2011) Prendas de punto. Editorial Gustavo Gili S.L. 
UDALE, J. (2015) Diseño textil. Tejidos i técnicas. Editorial Gustavo Gili S.L. 
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Recursos didàctics de la matèria: 

AMADEN-CRAWFORD, C. (2014). Confección de moda, vol. 1. Técnicas básicas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

AMADEN-CRAWFORD, C. (2015). Confección de moda, vol. 2. Técnicas avanzadas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

MIZUNO, Y. (2015). Las bases de la costura. Coser a máquina. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

NAKAMICHI, T. (2016). Pattern Magic. La magia del patronaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

NAKAMICHI, T. (2016). Pattern magic 2. La magia del patronaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

NAKAMICHI, T. (2016). Pattern magic 3. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L. 

NAKAMICHI, T. (2013). Pattern Magic. Tejidos elásticos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L.  

SATO, H. (2013). Drapeados. El arte de modelar prendas de vestir. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.L.  

Recursos web 

Aitex: www.aitex.es 

Cetemmsa: www.cetemmsa.com 

Leitat: www.leitat.org 
Mater Fad: http://es.materfad.com, http://blog.materfad.com 

http://www.aitex.es/
http://www.cetemmsa.com/
http://www.leitat.org/
http://es.materfad.com/
http://blog.materfad.com/
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ÀREA 

Cientificotècnica 

MATÈRIA 

Tecnologia Aplicada al Disseny de Producte 

Presentació 
La matèria Tecnologia Aplicada al Disseny de Producte s’emmarca dins de l’àrea cientificotècnica. Té com a finalitat que els alumnes coneguin el camp dels materials i els seus 
processos de producció perquè siguin capaços d’incorporar-los a les decisions preses durant el procés inicial de disseny, la construcció, la fabricació, la presentació i altres fases del 
projecte. Cal tenir present que tot allò que projectem i dibuixem s’ha de poder realitzar. 

Aquesta visió més tècnica del comportament de la forma, de la matèria i de l’espai donarà als alumnes la capacitat de solucionar problemes i prendre decisions en la realització dels 
seus projectes de producte. 

Les assignatures que formen part d’aquesta matèria es desenvolupen durant el segon i el tercer curs. 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures  de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Materials i Tecnologia Disseny de Producte 4+4+10 OB x x x 

Resistència de Materials i Estructures Disseny de Producte 3 OB x 

Anàlisi del Cicle de Vida Disseny de Producte 3 OB x 
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Continguts 

Disseny de producte 

- Materials, classificació, tecnologies i proveïdors.
- Processos de producció, prototipatge ràpid. Sèries curtes i gran producció.
- Conceptes bàsics de resistència i anàlisis del cicle de vida.

COMPETÈNCIES METODOLOGIA 

DOCENT 

RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

1. Capacitat d’adaptació als canvis
tecnològics del sector. CG-10, CT-
12

2. Capacitat de coneixement
tecnològic dels materials. CG-04,
CE_DP-07

3. Capacitat de coneixement dels
processos productius dels
materials. CG-15, CE_DP-08

4. Capacitat d’ús i aplicació dels
materials. CT-3, CE_DP-06,

Classe magistral 

Classes participatives 

Anàlisi i estudi de casos reals 

Demostracions pràctiques 

ABP: aprenentatge basat en 
problemes 

Identificar propietats i comportaments dels materials 
que intervenen en el procés de disseny a partir de 
mostres reals. 

Classificar els materials segons les seves 
característiques i aplicacions. 

Utilitzar adequadament la terminologia tècnica de la 
matèria en l’elaboració de les activitats. 

Justificar amb criteri tècnic la utilització d’un material 
i la seva adequació a les propostes de disseny. 

Manipular adequadament les eines específiques de la 
matèria. 

Interpretar i saber aplicar la normativa vigent pròpia 
de l’especialitat. 

Triar el recurs tecnològic adequat en funció de 
l’objectiu plantejat. 

Desenvolupar actituds de col·laboració que 
afavoreixin i optimitzin el treball en equip. 

Examen o prova d’avaluació individual i en 
equip. 

Pràctica tutelada. 

Anàlisi i estudi de casos reals. 

Treball basat en problemes. 

Desenvolupament de treballs individuals i en 
grup. 

Portafolis / carpeta d’aprenentatge (mostrari 
de materials, processos i proveïdors). 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

Activitat d’avaluació % Criteris d’avaluació 

Examen / prova 30 % Assimilació dels continguts de la matèria: 

1. Coneix els materials i la seva classificació, utilització i aplicació.
2. Utilitza el vocabulari adequat a la matèria.
3. Justifica el recurs tecnològic adequat segons el problema plantejat.

Resolució d’exercicis i/o problemes 40 % 1. Capacitat d’integrar, processar i aplicar els continguts aportats pel professor en
tasques i decisions bàsiques.

2. Desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de
rutines, fórmules o procediments, per transformar la informació proposada
inicialment.

3. Resolució de situacions contextualitzades en la tipologia de problemes de la
matèria. Diversitat de solucions al problema.

4. Creació del portafolis: mostrari, recollida, identificació, ordenació i experimentació
de mostres i la seva classificació.

Elaboració de treballs pràctics 30 % 1. Capacitat de fer un ús estratègic de l’aplicació dels coneixements adquirits, en
tasques i decisions complexes.

2. Anàlisi i recerca del material i el recurs tecnològic adequat a la proposta.
3. Producció de la proposta aplicant els materials correctament i fent ús correcte del

procés productiu.
4. Argumentació i justificació dels continguts de la presentació.
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat” 

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 

Els professors faran la mitjana  ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant 
el semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que 
es determinin a la guia docent de l’assignatura. 

Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o 
igual a 5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no compleixi un mínim del 80 % de les hores presencials 
de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de l’assignatura. 

Fonts d’informació bàsiques 

PEÑA ANDRES, Javier. Selección de materiales en el proceso de diseño. Ediciones CPG. 

LEFTERI, Chris. Así se hace. Técnica de fabricación para diseño de producto. 

LEFTERI, Chris. (2006). Materials. For inspiratinal design. Rotovision. 

ASHBY & JOHNSON. (2002) Materials and Design. 3rd Edition. The Art and Science of Material Selection in Product Design. Oxford: Butterworth. Heinemann imprint for Elsevier. 

MANZINI.E. (1989) The materials of invention -Intriguing descriptions of the role of material in invention. MIT Press.  

CALLISTER, William D. Introduccion a la ciencia de los materiales. Editorial Reverte. S.A. 

THOMSON Rob (2007). Manufacturing processes for Design Professionals - The best reference available to get  inside the factory. 

Fonts d’informació de consulta i recursos didàctics de la matèria: 

MATERIOTECA 

- Materioteca http://www.materioteca.it/

- Materio http://www.materio.com/

- Materia http://www.blogmateria.es/?page_id=113

- Material World http://www.mwmaterialsworld.com/

- Mater Fad http://es.materfad.com/, http://blog.materfad.com

- Material Conexion http://www.materialconnexion.com/

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1012866
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1012464
http://es.materfad.com/
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Pàgina web de materials reciclats: 

- Matrec http://www.matrec.it/en/

- Llotja Material Lab: http://materiallab.blogspot.com.es/

http://www.matrec.it/en/
http://materiallab.blogspot.com.es/


    ESDAPC _Guia docent _ Ensenyaments superiors de Disseny        68  

ÀREA 

Instrumental

MATÈRIA 

Eines per al Disseny (Gràfic - d’Interiors - de Moda - de Producte) 

Presentació 
La matèria Eines per al Disseny s’emmarca dins de l’àrea de coneixements instrumentals. Les assignatures que integren el conjunt de la matèria consisteixen a dotar els 

alumnes de les competències relacionades amb l’ús de les eines i els mitjans específics de cada una de les especialitats per tal d’adquirir més recursos expressius, de 

representació i de comunicació per poder-los aplicar posteriorment als seus projectes de disseny gràfic, d’interiors, de moda o de producte, respectivament. Aquesta matèria 

continua la formació que s’inicia els dos primers semestres en la matèria de Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació i es desenvolupa durant el tercer i el 

quart semestre dels ensenyaments. 

Requisits previs 
Tenir adquirits tots els coneixements de la matèria de Llenguatges i Tècniques de Representació 
i Comunicació. 

Idioma en què s’imparteix 
català, castellà 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS T 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Eines Digitals per al Disseny Gràfic I i II Gràfic 4+4 OB x x 

Modelat i Renderització  Digital I i II Interiors 3+3 OB x x 

Maquetes Interiors 4 OB x 

Dibuix per al Disseny de Moda Moda 6 OB x 

Eines Digitals per al Disseny de Moda Moda 4 OB x 

Dibuix Tècnic Industrial    (?) Producte 6 OB x 

Modelat i Renderització Informàtics I i II Producte 3+3 OB x x 

Maquetes i Prototipus I i II Producte 3+3 OB x x 

T= tipus de matèria ( FB= bàsica, OB= obligatòria, OP= optativa) 
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Continguts
Recursos per a la representació i la comunicació d’idees i projectes de disseny. 
Programes de representació infogràfica específics per a cada especialitat. 

GRÀFIC 

Eines digitals per al disseny gràfic: programes de dibuix vectorial, maquetació i edició, tractament d’imatges i presentacions d’animació i interactives. 
INTERIORS 
Modelatge i renderització digital: programes de representació infogràfica 3D. Modelatge 3D de l'espai arquitectònic i de disseny d'interiors. 
Maquetes: recursos materials, tècnics i informàtics per al desenvolupament de maquetes. Tipologies de maquetes. 

MODA 
Dibuix per al disseny de moda: recursos expressius per a la representació dels elements del disseny d’indumentària. 
Eines digitals per al disseny de moda. 

PRODUCTE 
Modelatge i renderització informàtica: programes de representació infogràfica 3D. 
Maquetes i prototipus: recursos materials, tècnics i informàtics per al desenvolupament de maquetes. Tipologies de maquetes, models i prototips. 
Dibuix tècnic industrial. 
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA 
DOCENT 

RESULTATS D’APRENENTATGE TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 
FORMATIVES 

Adquirir recursos expressius i 
comunicatius vinculats al 
desenvolupament de projectes. 

CT-04 

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

CG-02, CG-18 

Conèixer i dominar els recursos 
tecnològics de la comunicació i les 
seves aplicacions al disseny 
d’especialitat. CE_DG-02, CE_DG-08, 
CE_DG-11, CE_DG-12, CE_DI-04, 
CE_DI-10, CE_DI-11, CE_DM-02, 
CE_DM-08, CE_DM_10, CE_DM-11, 
CE_DP-05, CE_DP-09, CE_DP-10, 
CE_DP-11, CE_DP-12 

Demostracions pràctiques 

Seminaris i/o tallers  

Resoldre problemes d’expressió i comunicació amb els 
programes infogràfics de l’especialitat. 

Construir  diferents tipologies de maquetes utilitzant 
eines, materials i recursos tècnics per al seu 
desenvolupament. 

Desenvolupar tècniques de representació dels 
elements de disseny d’especialitat. 

Relacionar la utilitat de cada programa, tècnica o 
recurs, la seva complementarietat entre ells i 
l’adequació en les seves aplicacions dins del procés 
d’un projecte de disseny. 

Executar cada programa informàtic, tècnica o recurs 
per aconseguir una resolució formal d’acord amb els 
criteris establerts. 

Pràctiques  guiades  d’aprenentatge 

Treballs pràctics dedicats a desenvolupar 
l’aprenentatge i l’ús d’eines i tècniques. 

Resolució d’exercicis 

Treballs pràctics dedicats a aplicar les eines 
i  les tècniques adquirides en el procés de 
disseny de l’especialitat. 

Recerca d'informació i de material per 
desenvolupar les activitats. 

L’aprenentatge que s’adquireixi en els 
seminaris i/o els tallers s’integrarà en la 
resolució dels exercicis. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ
Activitat  d’avaluació % Criteris d’avaluació 

Pràctiques  guiades  d’aprenentatge (tutelat). 

(Recull de pràctiques o portafolis). 

40<50 % Fer un ús correcte de les eines, les tècniques i els recursos emprats. 
Seguir les pautes indicades per a la resolució de cada pràctica. 

Resolució d’exercicis .(Autònom). 

Resolució d’exercicis dins i/o fora de l’aula. 

Integració dels aprenentatges de seminaris i 
tallers. 

40<50 % Tria de les eines idònies, utilització adequada i amb criteri. 

Formalització expressiva i comunicativa de la resolució final atenent els 
requisits establerts. 

Exercici singular d’execució a l’aula. 

Plantejar una tipologia d’exercicis semblants als 
que s’han portat a terme. 

0<20 % Tria de les eines idònies, utilització adequada i amb criteri. 

Formalització expressiva i comunicativa de la resolució final atenent els 
requisits establerts. 
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Qualificació Criteris específics de la nota “no presentat”

Qualsevol acte de còpia o plagi suposa el suspens de l’activitat avaluativa. 
Els professors faran la mitjana ponderada de les notes que l’alumne/a obtingui durant el 
semestre, sempre tenint en compte els percentatges dels criteris de qualificació que es 
determinin a la guia docent de l’assignatura.  
Per aprovar l’assignatura de la matèria cal que aquesta nota mitjana sigui superior o igual a 
5. 

L’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per 
controlar-la. L’alumne/a que no acompleixi un mínim del 80 % de les hores 
presencials de l’assignatura d’una matèria obtindrà un “no presentat” de 
l’assignatura. 

Fonts d’informació de consulta i recursos didàctics de la matèria 

GLASER, Jessica; KNIGHT, Carolyn (2011). Diagramas. Grandes ejemplos de infografía contemporánea, GG, Barcelona. 

http://tv.adobe.com 

heystudio.es/ 

Recursos bàsics de la matèria 

Serà necessari un ordinador i un projector per a les classes teòriques per explicar el funcionament dels programes, per mostrar exemples i per a fer el seguiment dels exercicis 
guiats. 

Per a les assignatures de Maquetes i Prototipus caldrà treballar als tallers equipats amb les eines i els materials necessaris per poder executar els treballs pràctics. 

http://tv.adobe.com/product/illustrator/
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ÀREA 

Integració 

MATÈRIA 

Pràcticum 

Presentació 

Amb la realització de les pràctiques professionals els alumnes assoleixen dos objectius bàsics: 

1. Completar, ampliar i consolidar els coneixements i les habilitats que han adquirit al llarg dels estudis superiors de Disseny.

2. Assolir les competències de caràcter professional pròpies d’aquests estudis.

L’assignatura, de caràcter pràctic, es realitza mitjançant un conveni amb centres de treball col·laboradors on els alumnes fan les pràctiques professionals. 

L’assignatura és un pont entre la formació que rep l’alumne a l’Escola Superior i l'entorn professional del disseny. 

Requisits previs Idioma en què s’imparteix 

català, castellà 

Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Pràctiques professionals Interiors, Moda i Producte 8 OB x x 
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Competències Resultats d’aprenentatge Continguts Metodologia Activitat de formació 

Conèixer processos i materials i 
coordinar la pròpia intervenció 
amb altres professionals i 
equips, argumentar 
raonadament i saber avaluar 
les propostes. CG 07  / G11 / 
CG 15 

Treballar en equip i en contextos laborals 
diversos. 

Adaptar-se a un entorn professional de manera 
autònoma. 

Analitzar críticament i mostrar habilitats 
comunicatives en l'entorn professional. 

Realitzar activitats al voltant de la producció i  
la gestió d’un projecte de disseny. 

El món laboral: les pràctiques 
professionals.  

Els equips de treball. 
Coordinació amb els altres. 

Pràctiques tutelades. Pla d’activitat de cada 
especialitat establert segons 
conveni entre l’Escola i 
l’empresa. 

Treballar tot i desenvolupant 
una ètica professional de 
manera autònoma i valorar la 
importància de la iniciativa i 
l’esperit emprenedor en 
l’exercici professional. CT11/ 
CT 15 

Tenir una actitud responsable i ètica en relació 
amb l'entorn professional, social i productiu. 

Gestionar i  planificar el treball de manera 
eficaç i motivadora. Prendre decisions.  

Realitzar activitats al voltant de la producció i  
la gestió d’un projecte de disseny; mostrar 
iniciativa i solucionar problemes concrets. 

Integrar-se i  transferir els coneixements 
adquirits en el moment de la realització de les 
pràctiques. 

El món laboral: les pràctiques 
professionals.  

Emprenedoria en l’exercici 
professional. 

L’ètica professional basada en 
l’apreciació i la sensibilitat 
estètica i mediambiental. 

Pràctiques tutelades. Pla d’activitat de cada 
especialitat establert segons 
conveni entre l’Escola i 
l’empresa. 



    ESDAPC _Guia docent _ Ensenyaments superiors de Disseny        75  

Competències Resultats d’aprenentatge Continguts Metodologia Activitat de formació 

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. CE_DG-15, 
CE_DI_15, CE_DM-15, CE_DP-
15 

Sintetitzar les habilitats tècniques i les de 
pensament relacionades amb l’àmbit 
professional. 

Reflexionar sobre la pròpia pràctica i 
l'experiència adquirida. 

El món laboral: les pràctiques 
professionals;  incidència del  
disseny en la millora de la 
qualitat de vida i del medi 
ambient. 

Pràctiques tutelades. Treball memòria escrita 

Valoració crítica de les tasques 
desenvolupades a partir de les 
activitats (pla d’activitats) a 
partir de quatre apartats: 

1. Reflexió pel que fa a la
influència social positiva
de les activitats de
disseny vinculades a la
pràctica professional o a
la producció de la pròpia
empresa (incidència en la
millora de la qualitat de
vida i del medi ambient).

2. Valoració de la innovació i
la qualitat en la producció
de l’empresa.

3. Valoració de la integració
en l’empresa i en els
equips de treball.

4. Indicació de quines són
les aportacions en els
resultats d’aprenentatge.
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Activitat d’avaluació Criteris d’avaluació % Previsió de calendari 

Pràctiques guiades. 

Seguiment de les pràctiques per 
part del tutor de l’empresa 

i del tutor de la seu ESDAP de les 
pràctiques professionals. 

Document de seguiment diari de les 
activitats per part de l’alumnat 
(BID). 

1. Marc relacional; actitud de l'alumne/a (30 %)

1.1. Tenir una actitud responsable en relació amb l'entorn professional, social i
productiu: 

• Compleix l'horari d’inici i de final pactat en el conveni.

• S’ajusta a la política d’imatge personal de l’empresa.

• Assumeix els canvis de les tasques assignades.

• Manté organitzada la seva àrea de treball.

• Té cura dels materials, els equips o les eines que utilitza en la seva
activitat.

1.2. Ser capaç d'adaptar-se de manera autònoma en un entorn professional: 

• Pren iniciativa en la resolució de problemes.

1.3. Ser capaç de treballar en equip i en contextos laborals diversos: 

• Es comunica i es coordina amb facilitat amb els membres de l’equip de
treball i amb el personal de l'empresa.

1.4. Ser capaç de desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional: 

• Manté la confidencialitat professional.

• Manté una actitud clara de respecte al reciclatge i la sostenibilitat, seguint
la política de l’empresa.

2. Marc procedimental i metodològic (40 %)

2.1. Procedimental:

• Executa les tasques segons els procediments establerts.

• Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció,
d’utillatge, d’equips i d’eines.

• Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

• Utilitza els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat

70.% Segons conveni amb l’empresa 

(durada màxima de 200 hores). 
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professional i les normes de l'empresa, el centre o el servei. 

• Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

• Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat
assignada.

• Interpreta i expressa la informació amb terminologia o simbologia i els
mitjans propis de treball.

2.2. Ser capaç d'organitzar-se i de planificar el treball de manera eficaç i motivadora: 

Compleix les tasques assignades en el temps previst segons el calendari establert. 

Té una actitud positiva davant les tasques.  

2.3. Ser capaç de prendre decisions, mostrar iniciativa i solucionar problemes concrets: 

Mostrar actitud proactiva. 

Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les 
causes i proposa possibles solucions. 

2.4. Ser capaç d'integrar i de transferir els coneixements adquirits en el moment de la 
realització de les pràctiques: 

• Qualitat en les tasques desenvolupades.
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Activitat d’avaluació Criteris d’avaluació % Previsió de calendari 

Seguiment de les pràctiques per 
part del tutor de l’empresa i del 
tutor de la seu ESDAP de pràctiques 
professionals. 

(10 %) 

Memòria de valoració de les 
pràctiques (20 %) 

Aspectes formals: 

L’enquadernació pot ser tipus rústic 
o espiral. A la portada ha de constar
el nom de l’alumne/a, la seu ESDAP,
el nom de l’empresa i del tutor de
les pràctiques professionals, i la
data (mes i any).

El treball ha de tenir una extensió 
màxima recomanada de 2.500 
caràcters amb un cos de tipografia 
de 12 punts. 

S’han de seguir els quatre apartats 
de manera diferenciada. 

3. Marc conceptual

• Ser capaç de fer una anàlisi crítica i mostrar habilitats comunicatives en
l'entorn professional.

• Ser capaç de sintetitzar les habilitats tècniques i les de pensament relacionades
amb l’àmbit  professional.

• Ser capaç de reflexionar sobre la pròpia pràctica i l’experiència adquirida.

4. Aspectes formals

• Seguir les pautes i els aspectes formals sol·licitats.

30 % Segons conveni amb l’empresa. 

Setmana de finalització de les 
pràctiques professionals segons 
conveni. 
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ÀREA 
Integració 

MATÈRIA 
Treball Final 

Presentació
La matèria de Treball Final té com a objectiu principal que els alumnes executin un projecte de disseny original amb un alt grau d’autonomia. Així, doncs, és el punt que culmina 
la formació i que recull tot allò que els alumnes han après i han anat incorporant amb la realització de totes les matèries del pla d’estudis. 

Durant el darrer curs dels seus estudis, els alumnes han de demostrar  amb la defensa i la presentació del projecte davant d’una comissió avaluadora que han assolit les 
competències, les habilitats i les destreses que els capaciten per a l’exercici professional de la seva especialitat o per seguir amb la investigació i els estudis de tercer nivell. 

Requisits previs 
RD 633/2010 artículo 9, apartado 2, la evaluación y calificación del Trabajo Fin De Título requerirá haber aprobado la totalidad de las asignaturas que integran el 
correspondiente plan de estudios.[RD 633 article 9, apartat 2. L’avaluació i la qualificació del Treball Fi de Títol requereixen que s’hagin  aprovat totes les 
assignatures que integren el pla d’estudis corresponent]. 

Segons consta en la Resolució ENS/1510/2014, d’11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents al títol superior, 
apartat 9.4. Criteris específics per al treball final. 

Els alumnes es poden matricular de Treball Final d’Estudis si han superat la resta de les assignatures. També s’hi poden matricular els alumnes 
amb assignatures pendents del segon semestre, si alhora es matriculen de la totalitat de les assignatures que els resten per finalitzar els estudis 
d’aquest segon semestre. 

Per ser avaluats i qualificats del Treball Final d’Estudis els alumnes han d’haver superat la totalitat de les assignatures restants. 

*Consulteu la normativa específica de Treball Final d’Estudis publicada al web

Idioma en què 
s’imparteix
català, castellà 
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Assignatures de la matèria Especialitat ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Treball Final d’Estudis Totes 22 OB x 

Altres assignatures afins a la matèria ECTS Tipus 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 

Metodologia de Recerca Totes 4 OB x 

T= tipus de matèria ( B= bàsica, OB= obligatòria, OP= optativa) 

Continguts

Àrees d’actuació en l’àmbit del disseny. 

Requeriments de disseny, d’ús, de funció, formals i estètics, estructurals, de costos, legals, d’identificació, tècnic i productius, de mercat. 

Tendències: curt, mig i llarg termini. Evolució demogràfica, evolució de les corrents socioculturals, evolució de l’imaginari col·lectiu, evolució del context ètic. 

Els usuaris: perfils, necessitats, desitjos i demandes. Evolució dels usos i les actituds. 

El context: cultural, artístic, tecnològic, econòmic i social. 

La innovació, la creativitat i la millora social. 

Hipòtesi de treball i selecció d’idees atenent aspectes conceptuals, funcionals, formals, simbòlics, culturals, socials, tecnològics, mediambientals, executius i 
econòmics. 

Fases del projecte. 

Processos de disseny enfocats a l’especialitat. 

Metodologia d’investigació per al disseny. 

Eines i recursos de representació i de comunicació del projecte. 
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COMPETÈNCIES METODOLOGIA DOCENT RESULTATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS FORMATIVES

01_ Dominar la metodologia de 
la investigació en la generació 
de projectes, d’idees i solucions 
viables. CT-14, CG-21, 
CE_DM_06,  

02_ Organitzar el Treball Final 
d’Estudis  de manera eficient. 

(Referent a les CT-01, CG-01 

CG-08, CG-17) 

03_ Generar i seleccionar 
propostes. (Referent a les CT-
03, CT-13 CG-01, CG- 14, CG-17) 
CE_DG_01, CE_DG_03, 
CE_DG_06, CE_DI_01, 
CE_DI_02, CE_DI_06, 
CE_DM_01, CE_DM_02, 
CE_DM_07, CE_DP_01, 
CE_DP_02, CE_DP_03, 
CE_DP_04, 

04_ Planificar i desenvolupar la 
proposta amb capacitat crítica, 
autonomia i esperit 
emprenedor. 

(Referent a les CT-01, CT-03, 
CT-06, CT-13, CG-01, 

Tutories en grup i  
individualitzades  

01_ Dominar la metodologia d’investigació i relacionar-la 
amb l’avantguarda del coneixement, l’estètica i el 
pensament contemporani. 

02_ Desenvolupar les fases del treball final d’estudis 
autònomament i ordenadament. 

03_ Experimentar, proposar i avaluar idees, conceptes i 
solucions buscant l’excel·lència i la qualitat. 

04_ Planificar i desenvolupar el Treball Final d’Estudis 
responent de manera adequada a criteris ètics, de 
qualitat, de sostenibilitat ambiental i d’eficiència, i  
valors que determinen els referents de l’excel·lència. 

Dimensionar adequadament les diferents funcions del 
programa de necessitats. 

05_ Executar el projecte que respongui de manera 
adequada a criteris ètics, de qualitat, de sostenibilitat 
ambiental i  d’eficiència, i valors que determinen els 
referents  de l’excel·lència. 

06_ Capacitat de judici crític envers el propi projecte i 
d’extreure’n conclusions. 

Elaboració d’un projecte de disseny 

segons les bases de Treball Final d’Estudis 
que es publiquen al web a l’inici del 
semestre. 
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CE_DG_09, CE_DG_10, 
CE_DI_05, CE_DM_08, 
CE_DP_04 

05_ Valorar la importància de la 
iniciativa i l’emprenedoria. 

07_ Valorar tot el procés i el desenvolupament del 
treball i ser capaç de millorar la planificació i el 
desenvolupament de manera autònoma. 

08_ Realitzar el Treball Final d’Estudis mostrant 
iniciativa, motivació i esperit emprenedor a l’hora 
d’executar-lo per aconseguir línies d’innovació en els 
resultats. 

06_ Comunicar idees. CG-9, CG-
10,CG-11 

Seminari /debat 09_ Exposar i argumentar les idees i els conceptes 
mitjançant un discurs ben estructurat i amb capacitat 
crítica.  

10_ Canalitzar el diàleg i respondre a qüestions sobre el 
tema plantejat. 

11_ Integrar la documentació dels continguts, les 
tècniques de representació i els sistemes de presentació. 

Exposició i defensa del Treball Final 
d’Estudis 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ

Agents implicats Activitat d’avaluació Criteris d’avaluació 

Treball Final d’Estudis 

Part: tutor  

1. Document inicial amb el tema definit.
2. Seguiment.
3. Lliurament del treball final d’estudis.

1. Valoració del brífing definit del  projecte final. Fase d’inscripció del
treball final de registre. Vistiplau del tutor + coordinador CPE (primer
mes).

2. Desenvolupament del procés de treball:  planificació, evolució i
organització del temps.

3. Valoració del resultat final obtingut segons rúbrica (final segon
semestre).

  Total 20 % 

Treball final d’estudis 

Part: comissió avaluadora de 
projecte final 

President: professor de l’ESDAP de 
l’especialitat per a la qual es 
presenta.  

Secretari: professor de l’ESDAP.  

Vocal: professor de l’ESDAP o bé un 
professional de reconegut prestigi. 

Lliurament del Treball Final d’Estudis 

Per ser avaluat, s’han de presentar tots els apartats del 
projecte. 

1. Presentació formal del Treball final d’Estudis.
2. El concepte, la idea, la hipòtesi.
3. Relació i coherència formal, funcional  i simbòlica del projecte de

disseny.
4. Representació i comunicació gràfica 2D i 3D i prototips.
5. Capacitat de definir el projecte tècnicament.
6. Conclusió del projecte.

      Total 60 % 

*Consulteu la rúbrica d’avaluació.

Expressió i comunicació oral del Treball Final d’Estudis. 1. Recursos tecnològics del material de suport de la presentació.
2. Contingut i estructura de l’argumentació.
3. Capacitat de resposta.

 Total 20 % 
*Consulteu la rúbrica d’avaluació.
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Qualificació

Qualsevol acte de còpia o plagi del Treball Final d’Estudis suposa el suspens immediat de la convocatòria. 

L’alumne/a ha d’haver superat la totalitat de les assignatures restants, incloses les pràctiques professionals, per ser avaluat/a i qualificat/da  de l’assignatura de Treball Final 
d’Estudis. Si no ha superat la totalitat de les assignatures restants, constarà un NP a l’acta i perdrà la convocatòria. 

• *Consulteu la normativa específica de Treball Final d’Estudis.
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