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VERIFICACIÓ TÍTOLS SUPERIORS 
ESTUDIS SUPERIORS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 

 
1.- DESCRIPCIÓ DEL TÍTOL 
 
1.1 Denominació       
 
Nom del títol (Títol Superior de X, especialitats Y):  
 
Títol Superior de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic. 
 Itinerari Gràfic. 
 Itinerari Il·lustració i animació. 
 Itinerari Publicitat. 
 Itinerari Motion Graphics and Video. 
 Itinerari Media. 
 
Títol Superior de Disseny, especialitat de Disseny de Moda. 
 Itinerari Moda. 
 Itinerari Complements i accessoris de Moda. 
 Itinerari Estilisme i comunicació de Moda. 
 
Títol Superior de Disseny, especialitat de Disseny d’ Interiors. 
 
Títol Superior de Disseny, especialitat de Disseny de Producte. 
 Itinerari Producte. 
 Itinerari Transport. 
 Itinerari Product for mobility. 
 
En relació a la denominació del títol cal esmenar que el Títol superior de Disseny és equivalent a tots els efectes als títols 
de grau universitari. El tribunal Suprem va dictar sentència en relació amb els recursos interposats per diverses 
universitats contra el RD 1614/2009 d’ordenació dels ensenyaments artístics superiors. Aquestes sentències conclouen 
que els centres d’ensenyaments artístics superiors no poden oferir títols de Grau i ha declarat nuls els articles 7.1, 8, 11 
12 i la disposició addicional del RD. 
 
No obstant, la sentència remarca explícitament que, tal com determina la LOE (arts. 54 a 57), els títols artístics superiors 
són equivalents a tots els efectes, acadèmics i professionals, als títols universitaris de Grau i que, llevat de la 
denominació, el contingut dels articles 11 i 12 resulta conforme al dret. 
 
1.2 Centre sol·licitant del títol   
 
Nom del Centre: Escola Superior de Disseny IED de Barcelona 
 
1.3 Tipus d'ensenyament  
 

 % 
Presencial 100 
Semi-presencial 0 

 
       
1.4 Nombre de places de nou ingrés ofertades (estimació pels quatre primers anys d'implantació)  
 

Curs acadèmic 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Places ofertades matí 100 120 140 160 
Places ofertades tarda 100 120 140 160 

 
Segons la Resolució EDU/3875/2008, de 18.12.2008, DOGC de 30.12.2008, les places màximes per torn del centre 
son: 
 
Disseny gràfic: 10 unitats amb 200 llocs escolars. 
Disseny d'interiors: 6 unitats amb 120 llocs escolars. 
Disseny de producte: 4 unitats amb 80 llocs escolars. 
Disseny de moda: 8 unitats amb 160 llocs escolars. 
 
Les places màximes que s’obriran a primer cada any per torn seran: 
 
Disseny gràfic: 3 unitats amb 60 llocs escolars. 
Disseny d'interiors: 2 unitats amb 40 llocs escolars. 
Disseny de producte: 1 unitats amb 20 llocs escolars. 
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Disseny de moda: 2 unitats amb 40 llocs escolars. 
 
1.4.1. Places a temps parcial 
 
El IED Barcelona posarà a disposició 2 places per grup y especialitat a temps parcial pels alumnes de 2on, 3er i 4art any. 
Per optar a aquestes places els alumnes hauran de demostrar la seva incapacitat per seguir el curs a temps complet. 
Aquestes al·legacions hauran de ser motivades per problemes de força major.  
 
1.5 Nombre de crèdits i requisits de matriculació  
        
Número de crèdits del títol: 240 ECTS (1 crèdit ECTS equival a 25 hores).   
L’alumne que s’hagi de matricular en el primer any haurà de matricular-se obligatòriament de 60 ECTS. Els requisits per 
la matriculació son haver passat la prova d’accés establerta per la resolució ENS 395/2011 proves d’accés 2011-12. 
 
1.5.2 Normativa permanència       
 
Els alumnes podran romandre en els seus estudis si superen 12 ECTS o més en el termini del primer any.  
Els alumnes podran promocionar a un curs superior sempre que tinguin superats 48 ECTS del curs immediatament 
anterior. 
En el cas que l’alumne no hagi superat 48 ECTS, haurà de repetir curs amb aquelles assignatures que  tingui suspeses 
fins haver superat els 48 ECTS necessaris per promocionar. 
Els alumnes hauran de matricular-se a 60 a 1er any obligatòriament i de un màxim de 72 els cursos següents. 
La permanència màxima dels alumnes en els estudis serà de 7 cursos acadèmics, incloent el període de realització del 
treball de fi de grau. Els alumnes que esgotin aquest període de temps podran sol·licitar una pròrroga extraordinària del 
mateix d’un curs acadèmic. Aquesta sol·licitud deurà dirigir-se al Director del centre. 
La matrícula es podrà anul·lar només per denegació del visat d’estudiant si l’alumne és estranger o per hospitalització 
per un període llarg amb la corresponent certificació mèdica. 
Els alumnes que vulguin canviar d’especialitat ho hauran de comunicar primer al cap de departament de manera oficial 
abans de començar el curs. Se’ls mantindran els crèdits que hagin superat i només es convalidaran les assignatures 
que coincideixin entre l’especialitat que ha cursat i la que vol fer el canvi. 
       
1.6 Informació addicional 
             
1.6.1 Naturalesa de la institució que confereix el títol  
 

Públic  
Privat X 

           
1.6.2 Llengua o llengües utilitzades al llarg del procés formatiu  
 
Les llengües vehiculars del títol superior de Grau en Disseny son el català y el castellà, llengües oficials a Catalunya, i 
l’anglès, com a llengua de comunicació científica universal. 
 
El centre IED Barcelona ofereix als seus alumnes 20 ECTS a cada disciplina de classes exclusivament en anglès. 
Aquestes classes s’entén que poden seguir-se amb el nivell d’anglès adquirit en el batxillerat. Les assignatures serien 
les següents: 
 workshops multidisciplinaris cada any que son obligatoris (6 ECTS), l’assignatura projecte interdisciplinari (4 ECTS), un 
projecte per especialitat a 3er any  i un altre a 4rt any que es fan exclusivament en anglès. 
L’assignatura en la seva totalitat, així com la presentació final, serà en llengua anglesa, també haurà d’estar en anglès, 
si s’escau, qualsevol text o treball escrit que s’hagi de presentar per l’avaluació de l’assignatura. 
Amb això els alumnes han assolit les competències en llengua estrangera. Els professors que es fan càrrec d’aquestes 
assignatures tenen per tant el nivell requerit per poder ensenyar en anglès en el seu defecte son natius de la llengua 
anglesa. 
 
1.6.3 Suplement Europeu del títol 

L’ IED Barcelona demanarà a l’administració que entregui al seu alumne un certificat de notes amb el número de crèdits, 
la nota i el número d’hores cursades i una breu explicació dels continguts de les assignatures per que l’alumne pugui 
demanar la transferència del seu expedient a qualsevol altre centre oficial estatal o europeu. Per aquest motiu també 
farà servir les plantilles a les que es fa referència en el REAL DECRETO 1044/2003, de l’ 1 d’agost i que estableix les 
condicions i el procediment per expedir el Suplement Europeo al títol. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL I LES ESPECIALITATS 
 
2.1 Justificació del títol i les especialitats proposats, argumentant-ne l’interès acadèmic i el professional  
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Com a escola de Disseny sempre hem estat atents a les necessitats que han pogut sorgir en el mercat laboral vers les 
disciplines de disseny. Les nostres propostes d’especialitats i itineraris responen precisament a aquestes necessitats 
que han anat evolucionant durant els 60 anys que porta l’IED funcionant a Itàlia i els  set anys que portem a Barcelona. 
Sempre hem volgut poder establir un tarannà especial a cada escola depenent sempre de les necessitats i oportunitats 
de l’entorn. Òbviament, entenem que no podem fer un mateix curs en diferents ciutats que tenen una realitat social 
diferent i és precisament això el que ens ha  portat a donar un caràcter especial i diferenciador als cursos que fem a 
Barcelona vers les escoles de Madrid, Roma, Milà o Torí.  
 
La titulació oficial comportaria a l’escola l’oportunitat de poder créixer i donar a tots aquells alumnes que ens escullin 
una educació basada en 60 anys d’experiència a Itàlia, però a Barcelona, una titulació oficial pel govern, quelcom que 
faria que els nostres graduats es poguessin inscriure en els respectius gremis i col·legis per poder desenvolupar les seves 
tasques amb la normalitat que correspon a un professional. 
 
Creiem fermament que les quatre especialitats proposades corresponen a demandes genèriques que el mercat laboral 
català ens pot demanar avui en dia, però també establim Barcelona com a enllaç real de Catalunya amb Europa i la resta 
del món.  Per això, proposem itineraris que es poden comprendre veient les necessitats de zones d’interès tant diverses 
com Europa, el món anglosaxó i Amèrica Llatina.  Els nostres cursos responen a aquestes necessitats amb cursos en 
llengua local i altres de llengua anglesa, on intentem introduir la manera de veure una realitat diferent a la del seu país 
d’origen, però fent servir l’anglès com a llengua vehicular i comuna per aquesta adquisició enriquidora. Tenir tots aquest 
cursos des de fa 7 anys ens ha fet venir a molts estrangers a Barcelona, l’han conegut i s’han quedat a viure enriquint-
nos amb noves idees i projectes. 
 
En una Catalunya que es posiciona com a centre del disseny a l’eix del Mediterrani hi ha la necessitat de cobrir diferents 
àrees del coneixement de les arts aplicades al disseny. 1 
 
Aquesta proposta neix per part del consell docent i de la coordinació del centre i les seves trobades prèvies a la 
formalització del pla d’estudis. En aquestes trobades es va posar de relleu els bons nivells adquirits en les escoles d’art 
i disseny anglosaxones on hi ha un curs “Foundation” que proporciona als alumnes les eines bàsiques del disseny i 
després es desenvolupa durant els altres 3 anys el recorregut per l’especialitat. És una manera d’assegurar-se per part 
del centre que tots els alumnes tenen com a minin els nivells bàsics coberts per després poder seguir satisfactòriament 
les especialitats que vulguin seguir. 
 
El consell encarregat de plantejar els nous cursos i la seva estructura consta de: 

a. 2 persones de la Direcció de l’escola IED Barcelona. 
b. 4 persones del departament didàctic de l’escola, 1 de cada especialitat. 
c. 4 professors, 1 de cada especialitat. 
d. 4 ex alumnes, 1 per cada especialitat. 

 
 
Per poder desenvolupar els diferents cursos i itineraris s’han mirat els diferents Cicles formatius de Grau Superior així 
com els estudis impartits per altres escoles superiors de disseny i universitats com Elisava, EINA, Felicidad Duce, ESDAP, 
La Massana o Bau. Hem volgut establir les quatre especialitats bàsiques en disseny per després poder fer uns itineraris 
d’acord amb la trajectòria de l’escola i la necessitat empresarial que ens envolta. Com a exemple d’això està l’Itinerari 
de transport dins de l’especialitat de Disseny de Producte. El motiu és per poder donar resposta a les necessitats del 
sector de la mobilitat, no només en empreses com SEAT, sinó també mirant empreses com ALSTOM, BMW, DERBI, ets, 
que moltes vegades ens han mostrat el seu interès en els nostres alumnes. Altres sectors que han estat importants en 
el nostre país com Il·lustradors també els hem volgut desenvolupar en l’itinerari d’Il·lustració i animació dins de 
l’especialitat de disseny gràfic. 
 
En molts dels casos ens hem volgut diferenciar de les altres escoles i desenvolupar El estudis de cicle de formació en 
grau superior ja establerts com Gráfica publicitària, Il·lustració o estilisme d’indumentària, perquè aquests alumnes 
puguin continuar els seus estudis en el marc dels estudis superiors. En altres hem introduït noves propostes que 
consultors externs que hem consultat i professionals ens han suggerit com accessoris i complements de moda, vídeo o 
transport. Aquests professionals treballen en aquests àmbits i se’ls va consultar per poder crear uns cursos adients a la 
demanda nacional e internacional així com les vistes en el futur de les empreses de l’àmbit de la moda, el disseny gràfic, 
el disseny de producte o el disseny d’interiors. 
 
Per part dels itineraris marcats a Disseny Gràfic volem donar a aquesta especialitat tot un seguit d’especialitzacions 
internes que entenem es poden inserir sense problemàtica i que han de tenir una base comuna amb el Disseny Gràfic 
en general. Aquests itineraris serien el d’Il·lustració, Publicitat, Vídeo i Media. Tots ells son itineraris demandats per les 

                                                
1Hi ha diferents noticies relacionades amb l’importància del Disseny a Barcelona i la seva vessant internacional, aquí s’adjunten les redactades 
pel BCD: 
http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=46&selected=11&ui=2653&any=2010 
http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=46&selected=11&ui=2688&any=2010 
http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=46&selected=11&ui=2709&any=2010 
http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=46&selected=11&ui=2535&any=2010 
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empreses i que han de tenir un gruix comú d’assignatures de Disseny Gràfic, però que, per les seva idiosincràsia interna, 
han de créixer com a itineraris propis una vegada assolits els mínims crèdits de l’especialitat. 
 
En quant al Disseny de Moda, podríem dir que les seves peculiaritats fan que el dissenyador ja no pugui tenir els 
coneixements globals dins d’una col·lecció de moda de principi a fi. Per aquest motiu, es proposa resoldre la necessitat 
del dissenyador de complements de moda, el coolhunter i l’estilista. Dos figures que es donen al món de la Moda moltes 
vegades per recorregut professional més que per recorregut acadèmic. Nosaltres volem reaccionar a aquesta necessitat 
del mercat i dels estudiants potencials (veure annex referent a la demanda potencials de les titulacions) oferint aquests 
dos nous itineraris diferenciats de l’especialitat d’indumentària de moda. 
 
Pel que seria el recorregut en Disseny d’Interiors no tenim un itinerari més que el generalista. Per nosaltres el 
professional interiorista ha de tenir uns coneixements que després es poden especialitzar en un màster o un postgrau, 
però nosaltres només oferim l’especialitat complerta. 
 
Disseny de Producte ha esdevingut un dels grans recorreguts de disseny des del seu inici. Nosaltres seguim pensant que 
el Disseny de Producte ha de tenir un recorregut general on s’aprenguin les formes, els materials i el disseny dels 
productes que es fan bàsics per les nostres vides, car fem èmfasi en un itinerari que considerem inevitable dins del 
disseny de producte: el Disseny de Transports. Aquest itinerari ja s’ha diferenciat tant del Disseny de Producte que ara 
mateix es podria establir com a un món apart. Però el nostre itinerari és una proposta que estableix una estructura 
comuna compartida amb producte amb un desenvolupament apart de les necessitats particulars del dissenyador de 
transports. També s’ha d’entendre el dissenyador de transports no com un estilista d’exteriors de cotxe, si no com un 
dissenyador de tots els transports, tant motos, com bicicletes, trens, aeronaus o vaixells. Centrar el disseny en un sol 
producte comporta el col·lapse forçat dels futurs llocs de treball en el futur, en canvi el fet de poder gestionar els exteriors 
i interiors dels automòbils, interiors de trens, aeronaus, poder proposar el futur de la mobilitat a nivell ciutat o interciutats, 
fa que el ventall de possibilitats de feina s’ampliïn per defecte. 
 
 
2.1.1. Dades i estudis sobre la demanda potencial del títol. 
 
L’Istituto Europeo di Design opera des de fa més de 40 anys en el camp de la formació i la investigació en les disciplines 
del Design, la Moda, les Arts Visuals i la Comunicació.  
 
Les dades que es mostraran a continuació son dades que es troben a la nostra base de dades que fan referència a les 
campanyes de matriculació 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011. Les dades anteriors no son completament fidedignes, 
pel que s’ha optat per introduir com a estudi només les dades que es poden aportar de manera real i sense cap tipus 
d’error. 
 
En el transcurs dels últims tres anys i després d’analitzar les peticions d’informació rebudes a través de la pàgina web 
(de grup i de seu pròpia), e-mails, trucades, entrevistes i esdeveniments (workshops, sessions informatives, jornades de 
portes obertes, fires, orientacions en centres de batxillerat), les àrees de formació més sol·licitades han estat les 
següents:  
 
2008-09: 

Campanya 2008-
2009 Total per àrea % del total Matriculats 

Àrea Moda 1862 27.03 110 

Àrea Design 1546 22.44 74 

Àrea Arts Visuals 925 13.42 27 

Àrea Comunicació 736 10.70 36 

Àrees Diverses 1819 26.41 - 

Total peticions 6888 100.00 247 

 

El percentatge més alt de peticions d’informació rebudes, amb un 27%, és pels cursos de l’àrea Moda, amb Disseny de 
Moda i Màrqueting i Comunicació de la Moda. En segon lloc, l’àrea més sol·licitada és Design (23%) amb Disseny 
d’Interiors, Disseny de Producte i Disseny de Transport. Les Arts Visuals es troben en tercer lloc, amb un 13% de les 
peticions d’informació, amb Disseny Gràfic com un dels cursos que genera més interès. L’àrea de Comunicació es troba 
en quart lloc, amb un 11% de sol·licituds pels cursos Advertising – Art Direction, Disseny i Gestió d’Esdeveniments i 
Marketing and Business Communication.  
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Les persones que han demanat informació sobre cursos que poden pertànyer a àrees diferents (exemple: Disseny de 
Moda, Disseny d’Interiors i Disseny Gràfic) es troben a àrees diverses. El percentatge és elevat, més del 26%. Els joves 
dubten a l’hora de decidir-se per una àrea concreta del disseny. D’aquí la importància d’orientar-los en la seva elecció.  
 
2009-10: 

Campanya 2009-
2010 Total per àrea % del total 

Matriculats 

Àrea Moda 4706 27.82 90 

Àrea Design 4349 25.71 55 

Àrea Comunicació 3938 23.28 29 

Àrea Arts Visuals 2165 12.80 29 

Àrees Diverses 1757 10.39 - 

Total peticions 16915 100.00 203 

 
Durant la campanya 2009-10, els cursos de l’àrea Moda segueixen essent els més sol·licitats, amb pràcticament un 28% 
de peticions d’informació rebudes. L’àrea Design continua en segona posició, amb un 26%. Comunicació puja al tercer 
lloc amb un 23% mentre que Arts Visuals, amb un 12.8%, queda a la quarta posició. 
 
El percentatge de persones sense especificar una àrea d’interès concreta disminueix. És important reduir aquesta dada 
amb l’objectiu de concretar i precisar quines són les preferències del nostre públic objectiu.  
 
2010-2011: 

Campanya 2010-
2011 Total per àrea % del total Matriculats 

Àrea Moda 4254 30.35 106 

Àrea Design 3921 28.00 67 

Àrea Comunicació 2852 20.35 21 

Àrea Arts Visuals 1921 13.70 43 

Àrees Diverses  1065 7.60 - 

Total peticions 14013 100.00 237 
 
La campanya 2010-2011 acaba de finalitzar i després d’analitzar-ne les dades podem confirmar que l’àrea Moda es 
consolida entre les més demandades (30%), seguida de Design (28%), Comunicació (20%) i Arts Visuals (13.7%). 
Comunicació segueix en tercer lloc i els indecisos queden reduïts en un 7.6%.  
Conclusió: 
 
Les àrees didàctiques de l’IED Barcelona més sol·licitades en relació als cursos triennals han estat Moda, Design, Arts 
Visuals i Comunicació durant l’any acadèmic 08-09. Comunicació ha ocupat el tercer lloc i Arts Visuals el quart a partir 
del 09-10. De l’àrea Moda, el curs que des de sempre genera més interès és Disseny de Moda, mentre que de l’àrea 
Design, el curs més sol·licitat és Disseny d’Interiors. En Arts Visuals, Disseny Gràfic i en Comunicació, Advertising – Art 
Direction (en anglès).  
 
El nombre de peticions d’informació rebudes també ha pujat considerablement al consolidar any rere any la nostra 
presència en el mercat i comptar cada vegada amb més fonts de generació de contactes.  
 
 
2.1.2.Estudis sobre la inserció laboral assolida fins a l’actualitat. 
 
Gràcies al nostre contacte amb empreses podem donar als nostres alumnes les opcions de fer pràctiques a nivell 
professional com a formació extra dins el seu recorregut educatiu. Per poder portar a terme aquesta tasca hem 
implementat un departament de “Job Placement” que fa d’enllaç entre les demandes de les empreses i els alumnes que 
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han demanat la possibilitat de fer les pràctiques. Moltes d’aquestes pràctiques esdevenen un lloc de treball fix. En la 
relació que establim en les següents taules2 es mostren els alumnes que han aconseguit trobar feina fixa desprès d’ésser 
diplomats. El volum de diplomats de l’escola és molt gran i per aquesta qüestió s’ha fet difícil tenir les dades reals de 
tots els diplomats. També s’han obviat les dades d’aquells alumnes que estan treballant, però fora de l’àmbit del disseny.     
Cal explicitar que per fer l’estudi s’ha intentat contactar tots aquells alumnes que ja s’han diplomat. La dificultat o 
l’absència de dades no és més que per causes de dispersió de l’alumnat i el canvi de telèfons i direccions de correu 
electrònic. Tot això ha implicat un esforç extra a l’hora d’obtenir dades reals per fer l’estudi. 

Diplomats 2005 
Alumnes amb 
treball 

Disseny Gràfic 1 

Disseny Digital 1 

Disseny Industrial 7 

Marketing i Comunicació Sense Dades 

Disseny de Transport 8 

Disseny de Moda 2 

Diplomats 2006  

Disseny Gràfic 3 

Disseny Digital Sense Dades 

Disseny Industrial 1 

Marketing i Comunicació 1 

Disseny de Transport 6 

Disseny de Moda 8 

Diplomats 2007 
Alumnes amb 
treball 

Disseny Gràfic 1 

Disseny Digital Sense Dades 

Disseny Industrial 5 

Disseny d’Interiors Sense Dades 

Marketing i Comunicació Sense Dades 

Disseny de Transport Sense Dades 

Disseny de Moda 12 

Diplomats 2008  

Disseny Gràfic 13 

Disseny Digital 2 

Disseny de Vídeo Sense Dades 

Disseny Industrial 7 

Disseny d’Interiors 3 

Disseny d’Interiors en anglès 1 

Marketing i Comunicació de Moda 1 

Disseny de Transport 3 

Disseny de Moda 4 

Diplomats 2009  

Disseny Gràfic 10 

Publicitat en anglès 2 

Disseny i gestió d’events 1 

Disseny de Vídeo Sense Dades 

                                                
2 Per veure la taula sencera de diplomats i inserció laboral mirar l’annex 1. 
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Disseny Industrial 3 

Disseny d’Interiors 1 

Disseny d’Interiors en anglès 1 
Marketing i Comunicació de Moda en 
anglès Sense Dades 

Marketing i Comunicació de Moda 4 

Disseny de Transport 1 

Disseny de Moda 13 

Diplomats 2010  

Disseny Gràfic 4 

Disseny de Media 3 

Publicitat en anglès Sense Dades 

Disseny i Gestió d’esdeveniments Sense Dades 

Disseny de Vídeo 1 

Disseny Industrial 1 

Disseny d’Interiors Sense Dades 

Disseny d’Interiors en anglès 1 
Marketing i Comunicació de Moda en 
anglès 1 

Marketing i Comunicació de Moda Sense Dades 

Disseny de Transport Sense Dades 

Disseny de Moda en anglès Sense Dades 

Disseny de Moda 6 
 
 
La conclusió d’aquest estudi és que els nostres alumnes han trobat feina tant creant el seu propi estudi de disseny –el 
que comporta un guany tant a nivell de llocs de treball com a nivell de creació de treball-, això ens dona la possibilitat de 
demostrar que els nostres alumnes diplomats han adquirit un bon nivell dins la seva especialitat vers la competència i 
tenen la capacitat de desenvolupar una feina professional amb els coneixements adquirits a l’IED.  
 
En quant als alumnes que estan treballant per a terceres persones hem de dir que alguns d’ells ho han aconseguit 
gràcies a les pràctiques ofertes per l’escola o pel seu compte. No és baladí fer referència, en aquest moment, que això 
demostra l’interés de les empreses en els nostres alumnes diplomats com a peces importants en el desenvolupament 
de les tasques de dissenys dins dels seus respectius departaments.  
També ens demostra que sempre hem estat lligats a la realitat empresarial i la seva evolució i necessitats. Hem intentat 
adaptar els nostres estudis a la realitat del món que ens envolta per tal de poder garantir una bona inserció laboral dels 
nostres estudiants vers la competència d’altres alumnes diplomats d’altres universitats i escoles de disseny. 
 
2.2.2 Relació de la proposta amb les característiques socioeconòmiques de la zona d’influència del títol i l’interés per a 
la societat.3 
 
En els estudis realitzats pel BCD “La internacionalització d’empreses que ofereixen serveis de Disseny”,  “L’impacte 
econòmic del Disseny a les empreses de Catalunya”, “The Incorpopration of Design Management in today’s Business 
practices”, “Estudi de l’oferta de serveis de Disseny gràfic i de comunicació a Catalunya”, es demostra l’ increment de la 
demanda realitzada per part de les empreses respecte a la contractació de dissenyadors. Per altre banda, també explicita 
que les empreses que contracten internament o externament dissenyadors son més competitives que les altres. 
 

                                                
3 Estudis realitzats pel BCD respecte a la necessitat per a la societat dels dissenyadors. Es poden trobar aquests estudis sota el nom de “La 
internacionalització d’empreses que ofereixen serveis de Disseny”,  “L’impacte econòmic del Disseny a les empreses de Catalunya”, “The 
Incorpopration of Design Management in today’s Business practices”, “Estudi de l’oferta de serveis de Disseny gràfic i de comunicación a 
Catalunya”. Aquests estudis es poden trovar a les següents URL: 
http://www.bcd.es/site/unitFiles/2524/Internacionalitzaci%C3%B3_CAT.pdf 
http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAT.pdf 
http://database.designmanagementeurope.com/uploads/case/71/370.pdf 
http://www.adp-barcelona.com/rcs_actu/ADP_Memoria05.pdf 
En tots ells es demostra la necesitat a l’empresa del disseny en totes les seves disciplines tant a nivel Català com Internacional. Es demostra 
també l’impacte favorable a nivel laboral que ha tingut a Catalunya, especialmente a Barcelona, i internacinalment el disseny. 
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2.2.3 Referents externs (estudis afins) que avalin l’adequació de la proposta a criteris internacionals.4 
 
En el cas dels estudis del BCD esmentats anteriorment es posa de manifest que la necessitat de nous dissenyadors amb 
perfils multidisciplinaris son imprescindibles, per això l’IED Barcelona ha intentat adequar els seus estudis per poder 
donar cabuda a la multidisciplinarietat i la multiculturalitat. El fet que nosaltres impartim cursos completament en anglès 
fa que també hi hagi un traspàs de persones estrangeres que puguin aprendre la nostra cultura. 
 
2.2.4 Indicacions quant a formació derivades de les associacions de professionals locals, nacionals i internacionals en 
el cas que existeixin.5 
El contacte directe amb entitats relacionades amb el disseny com el FAD, el BCD o el DHUB ens ha portat a poder tenir 
professor professionals i consultors externs de gran qualitat educativa i professional com es pot extreure de les cartes 
que hi ha a la part Annexa. Al principi del procés d’elavoració de la Memòria de Verificació es va demanar als 
professionals del FAD i el BCD que ja havien tingut contacte amb nosaltres un comentari sobre els punts positius dels 
nostres estudis anteriors i com es podrien millorar amb l’implantació dels 4 anys. Les respostes es van tenir en compte 
a l’hora de plantejar noves assigantures i l’estructura del curs. 
 
2.2.4.1 Altres evidències que el Centre vulgui incloure.6     
2.3 Descripció dels procediments de consulta interns i externs utilitzats per a l'elaboració del pla d'estudis 
  
Per tal de poder realitzar l’elaboració dels plans d’estudi sobre els que demanem la validació hem de dir que hem procedit 
de la següent forma: 
 
1.- Revisió de tots els plans d’estudi realitzats des de que l’escola IED Barcelona va començar la seva tasca educativa. 
Els plans d’estudi varen anar canviant respecte a les necessitats de les empreses i la realitat del país i les nostres altres 
zones d’influència. Hem portat a terme una modificació dels plans d’estudi per poder donar el màxim nivell als nostres 
alumnes respecte els de la competència. 
 
2.- Com a grup internacional d’educació vàrem haver de mantenir reunions durant els dos últims anys amb les seus de 
Milà, Roma, Torí i Madrid, per veure les diferents realitats que implicaven els plans d’estudis a Itàlia i a Espanya. En 
aquestes reunions es van intentar trobar mètodes d’unió entre el sistema educatiu de les arts i el disseny proposat pel 
govern italià i pel govern espanyol per una altre. 
 
3.- Com a grup amb dos seus diferents en un mateix país vam fer una recerca comuna amb la seu de Madrid per portar 
a terme uns plans d’estudis el més similars possible alhora de poder gestionar intercanvi d’estudiants entre seus 
espanyoles, tal i com vàrem fer amb les altres seus italianes. En veure que el govern de la comunitat de Madrid imposava 
una realitat completament diferent a la realitat catalana es va decidir de fer una escissió educativa ja que ells havien de 
complir uns requisits i nosaltres uns altres. 
 
4.- Durant el procés de confecció final del pla d’estudis es va demanar la col·laboració d’un consultor extern per part de 
cada una de les disciplines per tal de verificar que les matèries, assignatures i propostes pròpies reflectissin tant la 
necessitat bàsica que demana el Reial Decret, com el caràcter propi que l’escola volia mantenir per poder diferenciar-se 
de la competència a Barcelona o arreu, es a dir, per no perdre la competitivitat que hem pogut demostrar tots aquest 
anys a tots els nostres diplomats. 
 
5.- Aquesta proposta neix per part del consell docent i de la coordinació del centre i les seves trobades prèvies a la 
formalització del pla d’estudis. En aquestes trobades es va posar de relleu els bons nivells adquirits en les escoles d’art 
i disseny anglosaxones on hi ha un curs “Foundation” que proporciona als alumnes les eines bàsiques del disseny i 
després es desenvolupa durant els altres 3 anys el recorregut per l’especialitat. És una manera d’assegurar-se per part 
del centre que tots els alumnes tenen com a minin els nivells bàsics coberts per després poder seguir satisfactòriament 
les especialitats que vulguin seguir. 
 
El consell encarregat de plantejar els nous cursos i la seva estructura consta de: 

a. 2 persones de la Direcció de l’escola IED Barcelona. 
b. 4 persones del departament didàctic de l’escola, 1 de cada especialitat. 
c. 4 professors, 1 de cada especialitat. 
d. 4 ex alumnes, 1 per cada especialitat. 

 
6.- Universitats que s’han fet servir com a referència a l’hora d’elaborar els plans d’estudis: 
ECAL (Ecole cantonale d’art de Laussane) per Disseny Gràfic i Disseny de Producte. 
Emily Carr (Canadà) per Disseny Gràfic i Disseny de Producte. 
Elisava (Barcelona) per Disseny de Producte i Disseny d’interiors. 
Technischen Universiteit Eindhoven per disseny de producte, disseny gràfic i disseny d’interiors. 
University of Westminster per disseny de moda. 

                                                
4 Idem. 
5 S’adjunten en l’annex una sèrie de cartes de recomendación de diferents institucions professionals del Disseny que ens han ajudat durant 
aquests anys en els continguts dels pla  d’estudis. 
6 Idem. 
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AA School of Architecture of London per disseny d’interiors. 
Istituto Marangoni (Itàlia) per disseny de moda. 
 
La relació amb aquestes universitats ve per diferents punts: 
a) Actualment l’IED Barcelona i IED Milano fan cursos validats per la universitat de Westminster a les seves seus de 
Disseny de Moda i de Fashion Marketing and Communication. Això ha fet que tinguesim contacte amb la seva estructura 
d’estudis i dels seus requeriments. 
b) Emily Carr i el Technischen Universiteit Eindhoven son universitats amb les que portem 7 anys tenint conveni de 
colaboració i d’intercanvi, fet que ens ha deixat veure els comentaris dels nostres alumnes que han anat d’intercanvi i 
dels que hem tingut seus aquí. 
c) Amb la resta d’universitats hem tingut contacte amb motiu de tenir professors en comú o coincidir en events 
relacionats amb el disseny. 
 
Cal destacar un punt important a l’hora de fer l’elavoració final dels plans d’estudis.  Amb tota l’informació que es va 
recopilar d’altres universitats, l’experiència de 7 anys de cursos de titulació propia de 3 anys i els requeriments del RD 
del ministeri que regulava els estudis de títol superior es va arribar a veure profitòs tenir cursos de 4 anys. Els motius 
van ser: el primer, era poder tenir un any comú per totes les especialitats on els alumnes puguessin apendre les eines 
bàsiques de disseny i creativitat per desprès enfrontar-se específicament a la seva especialitat. Aquesta opció venia 
donada pel fet que el RD del ministeri proposava dos grans grups de matèries: de Formació Bàsica (comunes per totes 
les especialitats) i Obligatòries d’especialitat. El segon motiu era el fet que durant els 7 anys que es van fer els cursos 
de titulació propia es va establir un criteri d’acceptació dels alumnes amb un portfoli que mostrés les seves capacitats 
prèvies en l’àmbit del disseny i l’art. En el moment que algún alumne no podia entrar per nivell se li recomanava fer un 
curs “foundation7” d’un any a la nostre seu o en altres universitats europees. 
 
Aquests dos motius va fer que l’estructura dels cursos fos amb un primer any comú per totes les disciplines, molt 
semblant a un “Foundation course” anglosaxò per poder assegurar que tots els alumnes puguin enfrontar-se en 
posteriors anys a les assignatures específiques de les seves especialitats. És per això que el primer any conté gairebé 
tots els ECTS de les matèries de Formació bàsica amb l’excepció de semiótica que va quedar per a totes les especialitats 
en segon any per motius educatius, ja que es va considerar que era millor haver acabat sociologia i historia de l’art abans 
de entendre l’importància real de la semiótica en l’ambit del disseny. 
 
En els següents anys s’han distribuït les matèries obligatòries d’especialitat fins a tercer any i distribuint assignatures 
obligatóries d’itinerari fins a quart any. Les pràctiques en empresa i el projecte final han quedat completament al quart 
any. El fet d’introduir assignatures obligatóries  d’itinerari ve donat pel fet d’introduir diferents itineraris dins de cada 
especialitat. Les assigantures obligatories d’especialitat venen marcades pel RD del Ministeri i les obligatòries d’itinerari 
s’han desenvolupat amb el consell acadèmic per tal de dotar a l’alumne els coneixements necesaris en cada itinerari 
específic.  
 
Els alumnes han de fer totes les assignatures de les matèries de formació bàsica, obligatòries d’especialitat i 
posteriorment hauran de fer les assigantures que desenvolupa cada itinerari. No podràn agafar assigantures d’altres 
itineraris ja que en el pla d’estudis està contemplat que la suma total d’assignatures de formació bàsica, obligatòries 
d’especialitat i obligatòries de cada itinerari ja son 240 ECTS. 
  
Les assignatures de les matèries obligatóries d’itinerari s’han de cursar totes per poder obtenir l’especificitat de cada 
itinerari. L’alumne haurà d’escollir itinerari en la matricualció del segon any per poder gestionar els grups resultants, tot 

                                                
7 En referència al “Foundation course” s’ha extret l’explicació de la web www.wjec.co.uk:  
“The foundation course is a one or two year preparatory course for school-leavers who want to qualify for a place on a bachelors degree 
course in art, design or architecture. The course is almost entirely practical in nature, although increasingly elements of art and design history 
have been introduced, and it is considered sufficient to qualify those who pass it to move on to a degree course without further study. This 
approach to preparing art and design students for degree level study had its origins in the writings of Herbert Read, and Coldstream, Thubron 
and Read regularly met to discuss their ideas at Read's house in the village of Stonegrave, North Yorkshire. Read's ideas had their origin the 
German Bauhaus school of art. the foundation course survives, with the main British validating bodies being: 
Edexcel (www.edexcel.com) 
Welsh Joint Education Committee (www.wjec.co.uk) 
Ascentis (www.ascentis.co.uk) 
The WJEC Diploma in Foundation Studies in Art & Design 
INTRODUCTION 
Programmes should develop skills, knowledge and understanding in order to extend  the learners’ creative independence so that they fully 
understand the applications of  Art and Design in professional contexts.  
It is essential that learners have access to adequate resources across the breadth  and depth of activities in both two and three dimensions, 
including access to specialist studio space and equipment and access to qualified tutorial and support  staff. 
AIM 
The principal aim of the qualification is to provide the context in which learners can  build on previous experience and identify and interpret 
their strengths and direction  through continuous diagnostic and progressive exploration of methods and concepts  particular to Art and 
Design. Learners should be encouraged to see the limits of  possible creative activity, across and between all disciplines, as a constantly 
expanding horizon and to prepare their own practice accordingly.” 
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i que podrà fer canvi d’itinerari sempre que vulgui i se li seguiran mantenint els ECTS superats de les assignatures que 
siguin comunes. 
 
 
3. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES DEL TÍTOL  
        
3.1 Objectius i competències del títol         
   
3.1 Objectius generals dels estudis de Grau segons el que marca el Reial Decret pel que s’estableix a l’estructura i el 
contingut bàsic dels estudis superiors corresponents: 
 
Tots els plans d’estudi que l’IED Barcelona presenta per la seva verificació contemplen, accepten i desenvolupen el 
demanat pel Reial Decret citat successivament: 

“Artículo 3. Finalidad de las enseñanzas artísticas de grado en Diseño y perfil profesional. 

1. Las enseñanzas artísticas de grado en Diseño tendrán como objetivo la formación cualificada de profesionales 
en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y  

Optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, 
humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de 
significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan 
produciendo. 

2. El perfil del graduado en Diseño corresponde al de un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y 
documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y prácticos del diseño y de la metodología 
projectual, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la correcta materialización de 
mensajes, ambientes y productos y significativos. 
           
3.1.2 Competències generals, transversals i específiques exigibles per atorgar el títol 

Tal i com estableix el “Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación”  

Competencias transversales del Título de Graduado o Graduada en Diseño  

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño deben poseer las siguientes competencias transversales: 

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicació. 
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 
Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental 
y hacia la diversidad. 
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 
Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el património cultural y medioambiental. 
Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia 
en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos. 

Competencias generales del Título de Graduado o Graduada en Diseño 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño deben poseer las siguientes competencias generales: 

Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, 
funcionales, estéticos y comunicativos. 
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color. 
Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 
Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño. 
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Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 
Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales.  
Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el 
diálogo. 
Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 
Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 
Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 
Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados 
de compatibilidad. 
Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 
Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y profesionales. 
Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos 
tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 
Dominar la metodología de investigación. 
Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión 
empresarial y demandas de mercado.”8( 
 
Competències específiques de les especialitats segons el que marca el Reial Decret pel que s’estableix l’estructura i el 
contingut bàsic dels estudis superiors corresponents:  
 
ESPECIALITAT EN DISSENY GRÀFIC “Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo” 

 “Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Diseño en la especialidad de Diseño Gráfico 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño en la especialidad de diseño Gráfico deben poseer las 
siguientes competencias específicas: 

Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 
Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
Establecer estructuras organizativas de la información. 
Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto 
Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos 
comunicacionales del proyecto. 
Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 
Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 
Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 
Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad 
intelectual e industrial. 
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del 
medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.”  
 

ESPECIALITAT EN DISSENY D’ INTERIORS “Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo” 

“Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Diseño en la especialidad de Diseño de Interiores 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño en la especialidad de diseño de Interiores deben poseer 
las siguientes competencias específicas: 

Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización 
idónea de espacios interiores. 
Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y consumo 
de las producciones. 
Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 
Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos. 
Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución 
del proyecto. 

                                                
8 BOE-A-2010-8957, Núm 137 Sec. I Pàg. 48520-48525. 
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Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados en el diseño 
de interiores. 
Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los diferentes sectores vinculados al 
diseño de interiores. 
Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 
Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de interiores. 
Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de interiorismo. 
Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de interiores. 
Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial del interiorismo. 
Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad 
intelectual e industrial. 
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del 
medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.” 
 
ESPECIALITAT EN DISSENY DE MODA “Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo” 

“Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Diseño en la especialidad de Diseño de Moda 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño en la especialidad de diseño de Moda deben poseer las 
siguientes competencias específicas: 

Generar propuestas creativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los condicionamientos materiales, 
funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de trabajo. 
Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los aspectos formales, materiales, 
técnicos, funcionales, comunicativos y de realización. 
Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los distintos ámbitos del 
diseño de moda e indumentaria. 
Conocer la maquinaria y los procesos de fabricación, producción y manufacturado de los sectores vinculados al diseño 
de moda e indumentaria. 
Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 
Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas. 
Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  
Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución 
del proyecto. 
Analizar los estudios de mercado y su incidencia en el desarrollo de nuevos productos y colecciones. 
Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda e indumentaria. 
Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de moda e 
indumentaria. 
Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial. 
Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de moda e indumentaria. 
Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad 
intelectual e industrial. 
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio 
ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.” 
 
ESPECIALITAT EN DISSENY DE PRODUCTE “Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo” 

“Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Diseño en la especialidad de Diseño de Producto 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño en la especialidad de diseño de Producto deben poseer 
las siguientes competencias específicas: 

Determinar las características finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con los requisitos y relaciones 
estructurales, organizativas, funcionales, expresivas y económicas definidas en el proyecto. 
Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos adecuados. 
Proponer, evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y sistemas. 
Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto. 
Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y sistemas. 
Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso. 
Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados en el diseño 
de productos, servicios y sistemas. 
Conocer los procesos para la producción y desarrollo de productos, servicios y sistemas. 
Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 
Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción. 
Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 
Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de producto. 
Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto. 
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Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad 
intelectual e industrial. 
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio 
ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.” 
 
4. ACCÉS I ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS    
 
4.1 Sistemes d'informació prèvia a la matriculació i procediments accessibles d'acollida i orientació als estudiants de 
nou ingrés per facilitar la seva incorporació al Centre       
           
L’ IED Barcelona disposa d’un departament d’ Orientació i Informació (SIO) pels futurs estudiants. Aquí es descriu el seu 
procediment: 
 
Els alumnes potencials contacten amb el Servei de Informació i Orientació de l’ IED Barcelona a través de diferents 
canals: 

 
Internet i buscadors.  
Publicitat (mitjans on-line y off-line). 
Guies i publicacions.  
Aparicions als mitjans de comunicació. 
Activitats específiques (fires, orientacions als centres de batxillerat, jornades de portes obertes, sessions 
informatives, esdeveniments, workshops). 
Repartiment de material informatiu a punts estratègics de la ciutat.  
Promoció internacional /agències. 
Per referències (genèriques, professors, alumnes, ex alumnes, amics…). 
Altres. 

 
L’entrevista és principalment motivacional i d’orientació per confirmar que els interessos de l’alumne encaixen amb el 
que el curs els pot oferir i per poder resoldre els dubtes que puguin tenir. 
 
Si l’alumne és internacional, pot també entrevistar-se amb el responsable del servei “Hospitality”. En aquesta oficina 
s’informa al futur alumne sobre els passos a seguir per tal d’obtenir el visat d’estudiant, on pot comprar materials 
beneficiant-se de descomptes importants per ser alumne de l’ IED, i fins i tot què pot  oferir-los la ciutat de Barcelona a 
nivell cultural (exposicions, conferències, visites d’interès...).  
 
Es fan cursos preparatoris periòdicament per la preparar els futurs alumnes a la prova d'accés. Hi ha un total de 4 cursos 
preparatoris l’any començant a l’Abril i acabant abans de la prova extraordinària de setembre si s’escau. Aquest cursos 
es configuren tenint en compte el número d’assistents i es fan saber les dates amb 30 dies d’antelació. Tots els cursos 
es retransmeten via streaming per Internet per possibles alumnes que no tenen la possibilitat d’assistir personalment. 
També queden gravats tots els anteriors i es pengen a la web per si algú te la necessitat de tornar-los a revisar. 
 
Els cursos son de sessions de 5 hores on es donen 2 hores referents a la part A de l’examen i 3 hores en referència a la 
part B. Els futurs alumnes disposen d’una pagina web (moodle) on s’inclouen tant els vídeos com material en format text 
que els pot ser útil, ja sigui material del propi curs preparatori, bibliografia o els exemples de proves d’accés dels anys 
anteriors i les resolucions del departament que hi facin referència. 
 
Els cursos preparatoris estan gestionats pel departament d’ Orientació i Informació (SIO) i és impartit per dos professors. 
 
Calendari orientatiu dels cursos preparatoris: 
 
Cursos preparatoris a al mes de Maig: 2. 
Cursos preparatoris a al mes de Juny: 2. 
Cursos preparatoris a al mes de Juliol: 1. 
 
Sempre que no es cubreixin les places al Juliol i s’hagi de fer una prova extraordinària al setembre, llavors: 
 
Cursos preparatoris a al mes de Agost: 1. 
Cursos preparatoris a al mes de Setembre: 1. 
        
4.2 Criteris d'admissió i proves d'accés   
       
L’ IED Barcelona farà servir, sense modificacions, els criteris de la Resolució ENS/395/2011, de 3 de febrer, per la qual 
s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai 
Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs acadèmic 2011-2012. (Correcció d'errades en el 
DOGC núm. 5870, pàg. 25140, de 3.5.2011). 
 
La prova d’accés és per igual a totes les especialitats  sense fer diferència entre elles tal i com s’estableix en el RD i les 
resolucions corresponents del Departament d’Educació de la Generalitat. 
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Com a referència rspecte a les proves d’accés a continuació exposem unes taules explicatives dels diferents perfils 
d’ingrés en les proves d’accés d’anys anteriors: 
 
Curs 2011-2012, prova d’accés realitzada l’Octubre del 2011 
 

Via d’accés Nombre de 
sol·licituds 
de 
preinscripció 

Nombre 
de 
persones 
admeses  

Nombre de 
presentats 

Nombre 
d’aprovats 

% s. 
Pre-
sen-
tats  

Nombre  
d’ 
admesos 

Nombre 
de 
places. 

Prova d’accés 
realitzada al 
centre 

Batxillerat 102 102 102 98 97% 98 110 
Prova accés universitat 
majors de 25 anys. 

      

Prova per a majors de 19 
anys sense requisits. 

      

Total  102 102 102 98 97% 98 
En el cas de música o dansa, aspirants amb 
el títol professional 

      

Prova realitzada a una altra comunitat 3  3 
Prova realitzada a un altre centre 0  
Accés directe (Disseny i CRBC)   
Total admesos  101 
Total Matriculats  97  

 
 
Curs 2012-2013, prova d’accés ordinaria realitzada el Juliol del 2012 
 

Via d’accés Nombre de 
sol·licituds 
de 
preinscripció 

Nombre 
de 
persones 
admeses  

Nombre de 
presentats 

Nombre 
d’aprovats 

% s. 
Pre-
sen-
tats  

Nombre  
d’ 
admesos 

Nombre 
de 
places. 

Prova d’accés 
realitzada al 
centre 

Batxillerat 51 51 49 47 96% 47 120 
Prova accés universitat 
majors de 25 anys. 

      

Prova per a majors de 19 
anys sense requisits. 

      

Total  51 51 49 47 96% 47 
En el cas de música o dansa, aspirants amb 
el títol professional 

      

Prova realitzada a una altra comunitat    
Prova realitzada a un altre centre   
Accés directe (Disseny i CRBC)   
Total admesos  47 
Total Matriculats  47 

 
Curs 2012-2013, prova d’accés extraordinaria realitzada al Setembre del 2012 
 

Via d’accés Nombre de 
sol·licituds 
de 
preinscripció 

Nombre 
de 
persones 
admeses  

Nombre de 
presentats 

Nombre 
d’aprovats 

% s. 
Pre-
sen-
tats  

Nombre  
d’ 
admesos 

Nombre 
de 
places. 

Prova d’accés 
realitzada al 
centre 

Batxillerat 50 50 39 38 78% 38 73 
Prova accés universitat 
majors de 25 anys. 

      

Prova per a majors de 19 
anys sense requisits. 

      

Total  50 50 39 38 78% 38 
En el cas de música o dansa, aspirants amb 
el títol professional 

      

Prova realitzada a una altra comunitat 12  12 
Prova realitzada a un altre centre 2 2 
Accés directe (Disseny i CRBC)   
Total admesos  52 
Total Matriculats  52 

 
 
 
4.3 Sistemes de suport i orientació dels estudiants un cop matriculats      
L’ IED disposa de departaments que s’encarreguen del suport i l’orientació dels estudiants que s’han matriculat i estan 
cursant un curs a qualsevol disciplina. Els departaments encarregats de donar suport els alumnes son: 
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La Junta académica, la coordinació didàctica de cada especialitat, els caps de departament de cada especialitat, la 
coordinació docent i la secretaria organitzativa de l’escola i el servei d’hospitalitat de l’escola.  
 
Tant els caps de departament com els coordinadors i la coordinació docent s’encarreguen de fer el seguiment dels 
alumnes durant els 4 anys de recorregut acadèmic, resoldre possibles dubtes d’itinerari i gestionar els continguts 
didàctics que els professors imparteixen en les classes. 
 
L’ IED Barcelona disposa de un cap de departament per especialitat i dos coordinadorors per especialitat.  
 
La coordinació docent es composa de 3 a 4 professors segons l’especialitat. 
 
La secretaria organitzativa disposa d’una secretaria encarregada de cada any de curs (una per primers, una per segons, 
una per tercers i una per quarts anys).  
 
També disposa d’un Director didàctic i un Service Manager que s’encarrega de gestionar i supervisar els serveis vers el 
alumnes.  
 
Cada alumne te la possibilitat de fer servir el tallers de moda, de disseny de producte i interiors així com el de fotografia 
i vídeo en que sempre tenen el suport dels respectius assistents de cada taller. També disposem pel seu ús d’un 
biblioteca amb equips informàtics. 
 
La Junta académica es composa de: 
La Junta Acadèmica estarà formada pels caps de departament de cada especialitat (4 persones), el Director didàctic, el 
responsable de la secretaria organitzativa i 1 professor per especialitat. Amb motiu de les reunions anuals s’ inclou el 
representant de l’alumnat de cada especialitat. 
 
la Junta Acadèmica és l’organisme responsable d’elaborar els plans d’estudi de les diferents titulacions, proposant la 
seva aprovació i, si es necessari, la modificació. També s’encarrega d’elaborar i mantenir la qualitat dels estudis. 
 
La Junta académica es reuneix: 
 
-1 vegada cada dues setmanes durant tot l’any a nivell intern per gestionar qualsevol problema a nivell educatiu, didàctic 
o docent. 
-4 vegades l’any amb direcció pel sistema de qualitat del centre. 
 
El Cap de departament s’encarrega de les següents qüestions: 
 
-Relació dels temaris de cada assignatura en el global de les matéries i plans d’estudis. 
-Garantir la qualitat docent de l’especialitat. 
-Gestió de la contractació de nou personal docent en cas que sigui necessari. 
-Relació amb empreses del sector per possibles col·laboracions en projectes didàctics. 
-Entrevistes semestrals amb els grups d’alumnes de la seva especialitat. 
-Entrevistes dos vegades al semestre amb els professors de la seva especialitat. 
-Gestió dels projectes Finals. 
 
El cap de departament te el següent calendari anual de reunions: 
 
-Reunió abans de començar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió després d’acabar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió una vegada començat cada semestre amb tots els grups d’alumnes alumnes de l’especialitat. 
-Reunió abans de començar el curs académic amb tots els professors de l’especialitat. Aquesta reunió es fa per explicar 
a tots els alumnes de cada grup les assigantures del pla d’estudis de l’any que han de cursar, explicar les novetats del 
curs, el perfil dels professors i les millores respecte l’any passat. 
 
La coordinació per especialitat s’encarrega de les següents qüestions: 
 
-Atenció personalitzada d’alumnes. 
-Resolució de problemes dels alumnes. 
-Entrevistes semestrals amb els grups d’alumnes de la seva especialitat. 
-Entrevistes semestrals amb els professors de la seva especialitat. 
-Gestió del cos docent de la seva especialitat. 
-Gestió del calendari de la seva especialitat. 
-Gestió de contractes especials de docents i empreses. 
-Visites periódiques a les aules i les diferents assignatures per assegurar el contingut. 
-Revisió i gestió dels comentaris dels alumnes respecte a cada asignatura i professor. 
-Gestió de les enquesta realitzades a alumnes i professors anualment. 
 
El coordinador te el següent calendari anual de reunions: 
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-Reunió abans de començar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió després d’acabar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió una vegada començat cada semestre amb tots els grups d’alumnes alumnes de l’especialitat. 
-Reunió abans de començar el curs académic amb tots els professors de l’especialitat. Aquesta reunió es fa per explicar 
a tots els alumnes de cada grup les assigantures del pla d’estudis de l’any que han de cursar, explicar les novetats del 
curs, el perfil dels professors i les millores respecte l’any passat. 
 
La coordinació docent s’encarrega de donar suport als professors fent reunions periódiques per gestionar els continguts 
de les diferents assignatures dintre de les matèries. També serveix per mirar el nivell global de les especialitats i fer 
revisió de les activitats de cada assigantura. També s’encarrega de fer un seguiment dels alumnes de la seva especialitat 
durant els 4 anys a nivell més personal que els caps de departament, coordinadors o secretaria. 
 
La coordinació docent te el següent calendari anual de reunions: 
-Entrevista personal amb cada alumne de la seva especialitat cada 15 dies durant el curs. 
-Entrevista personal 2 vegades l’any amb els docents de la seva especialitat. 
-Reunió abans de començar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió després d’acabar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió una vegada començat cada semestre amb tots els grups d’alumnes alumnes de l’especialitat. 
 
La secretaria organitzativa s’encarreguen de donar un suport d’informació referent a les següents qüestions: 
-Canvis d’aula. 
-Calendaris. 
-Certificats. 
-Canvis a nivell didàctic. 
-Gestió del material didàctic. 
-Arxiu de les notes dels estudiants durant els 4 anys. 
-Actualització dels registres d’assistència. 
-Actualització de les targetes d’estudiant. 
-Gestió de l’ informació per part de l’escola cap a l’alumnat als taulers informatius. 
-Comunicacions internes de l’escola cap a l’estudiant. 
-Reserva del material que necessiten els estudiant a les aules. 
-Gestió de la borsa de treball. 
-Gestió del programa d’intercanvi d’estudiant amb altres universitats. 
 
La coordinació, consell docent i caps de departament es reuneixen després d’acabar cada semestre per posar en comú 
el desenvolupament del semestre i plantejar possibles millores a la Junta académica. 
 
El Servei d’hospitalitat del centre el composen 2 persones. Una d’elles a temps complert i l’altre a temps parcial. La seva 
tasca es ajudar i guiar els alumnes amb temes de viure a Barcelona, problemes de visat i allotjament entre d’altres. 
 
El servei d’hospitalitat te el següent calendari anual de reunions: 
 
-Reunió amb tots els alumnes abans de començar el curs. En aquesta reunió s’explica la tasca que aquest departament 
porta a terme i es dona l’informació necesària de contacte. 
-Reunió amb tots els alumnes una vegada començat el curs. En aquesta reunió s’expliquen les novetats i millores 
respecte als anys anteriors respecte a convenis de colaboració amb empreses, descomptes, etc. 
 
 
4.4 Reconeixement i transferència de crèdits: sistema proposat pel Centre. 
  
S'entén per reconeixement de crèdits l'acceptació pel Centre dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments 
oficials, en centres superiors d’ensenyaments artístics o un altre centre de l'Espai Europeu d'Educació Superior, són 
computats a efectes de l'obtenció d'un títol oficial. 

La transferència implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels estudis seguits per cada estudiant, 
s’hi inclourà la totalitat de crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en centres superiors 
d’ensenyaments artístics o un altre centre de l'Espai Europeu d'Educació Superior que no hagin conduit a l’obtenció d’un 
títol oficial. 

Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments artístics oficials cursats a qualsevol Comunitat Autònoma, 
tant els transferits, com els reconeguts i els superats per l’obtenció del corresponent títol, seran inclosos al seu expedient 
acadèmic i reflectits al Suplement Europeu del títol. 
 
Reconeixement i transferència de crèdits: sistema proposat pel Centre a partir dels criteris generals establerts pel 
Departament d’Ensenyament. 
 
Criteris per la transferència i reconeixement de Crèdits ECTS. 
 



17 
 

El marc que es respecta en aquest apartat és el de la Resolució ENS/2869/2011. 
2 La unitat mínima de reconeixement serà sempre l’assignatura, mai es podrà reconèixer parcialment una assignatura. 
3 L’alumne haurà d’aportar els documents necessaris per iniciar el procediment tal i com estableix el document de 

sol·licitud del centre. 
4 La valoració es farà per comparació de competències entre els plans d’estudi i no pel nom de les assignatures. 
5 les valoracions aprovades serviran de precedent per futurs alumnes provinents de la mateixa Universitat d’origen. 
6 Abans de donar el vist i plau de la sol·licitud, l’alumne haurà de haver passat la prova d’ accés si s’escau en el seu 

cas segons el reglamentat a la Resolució ENS/2869/2011. 
7 Les sol·licituds poden ser presentades fins a un dia abans del inici del curs escolar.  
 
Procediments i circuits per a la transferència i reconeixement de crèdits 
 
1. Documentació requerida 
1. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: 
a) Certificació acadèmica personal, Suplement Europeu al Títol o fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic en què 
figuri la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions. 
b) Rebuts del pagament dels preus públics corresponents, si escau. 
c) Guia docent del mòdul o assignatura, en la qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de 
crèdits o d’hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent. 
d) Pla d’estudis o quadre d’assignatures o mòduls exigits per assolir els ensenyaments previs, expedit pel centre d’origen, 
amb el segell corresponent. 
e) Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per a tramitar la sol·licitud. 
El procediment administratiu corresponent estableix la documentació que cal aportar en cada cas. 
2. Si els ensenyaments previs s’han obtingut a una universitat de fora de l’Estat espanyol, s’ha de presentar, 
addicionalment, la documentació següent: 
a) Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen. 
b) Si escau, la traducció corresponent efectuada per traductor jurat. Tots els documents han de ser oficials, expedits per 
les autoritats competents, i han d’estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions 
establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea. 
 
2. Procediment de resolució de les sol·licituds 
1. Les sol·licituds són revisades pel departament d’informació i orientació del centre corresponent, que comprova que la 
documentació presentada sigui correcta. Esmentat departament enviarà els documents a la gestió acadèmica per que 
emeti una proposta de resolució. 
2. La gestió acadèmica del centre emet una proposta de resolució. Abans d’emetre la proposta, es pot obrir el tràmit 
d’audiència, en el qual es poden aportar nous documents, nous elements de judici o fer les al·legacions que escaiguin.  
3. En el cas que s’ escaigui la proposta serà enviada al Departament d’Educació per la seva verificació tal i com estableix 
la Resolució ENS/2869/2011. 
4. La direcció didàctica del centre resol la sol·licitud. 
5. El departament d’informació i orientació del centre notifica la resolució a la persona interessada per qualsevol mitjà 
que permeti tenir constància de la recepció. 
 
3. Procediment de revisió de la resolució 
1. Contra la resolució de la gestió acadèmica del centre, la persona interessada pot interposar un recurs d’alçada davant 
la direcció del centre en el termini de 10 dies a comptar de la data de la notificació. 
2. Contra la resolució de la direcció del centre, si no s’ha interposat recurs d’alçada en el termini establert, la persona 
interessada pot interposar recurs extraordinari de revisió, quan es doni alguna de les circumstàncies següents: 
a) Que es pugui comprovar, amb la documentació que consta a l’expedient, que en la resolució es va incórrer en un error 
de fet. 
b) Que apareguin documents nous, encara que siguin posteriors a la resolució, que evidenciïn que es va incórrer en un 
error. 
c) Que els documents aportats per la persona interessada siguin declarats falsos per sentència judicial ferma. 
d) Que per sentència judicial ferma es declari que la resolució va ser dictada com a conseqüència de prevaricació, suborn, 
violència, maquinació fraudulenta o altres conductes punibles. 
El termini per a poder interposar un recurs extraordinari de revisió en el cas de l’apartat a del paràgraf anterior és de 
quatre anys, a comptar de la data de la notificació de la resolució. El termini per a poder interposar un recurs extraordinari 
de revisió en el cas dels apartats b, c i d del paràgraf anterior és de tres mesos a comptar del coneixement dels 
documents o del dia en què la sentència judicial va esdevenir ferma. 
 
4. Rectificació de la resolució 
1. Només el director/a pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials que es detectin en els seus acords. 
2. La direcció del centre només pot modificar la seva resolució si suposa una millora per a la persona interessada 
respecte de la situació anterior. 
3. La rectificació es documenta afegint una diligència a l’expedient corresponent, que ha de signar els directors del 
centre. 
4. La modificació esmentada es documenta a través d’una nova resolució que contingui els aspectes que cal modificar 
i la motivació per la qual es duu a terme. 
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4.5.1. Criteris de reconeixement en el cas d’estudis pertanyents a l’EEES. 
En els cas que l’alumne vingui d’una altra Escola Superior de Disseny es convalidaran tots els crèdits que hagi superat 
satisfactòriament de formació bàsica directament i el reconeixement del crèdits d’especialitat es farà respectant els 
criteris bàsic del punt 4.5. L’alumne sol·licitarà el reconeixement al centre i el centre resol. 
 
4.5.2. Criteris de reconeixement per la participació en activitats. 
Només es podran reconèixer aquelles activitats organitzades directament pel Centre. Com a màxim es podrà reconèixer 
4 ECTS del pla d’estudi de cada especialitat i es convalidarà pels 6 ECTS de les assignatures workshops multidisciplinaris. 
Per l’obtenció del reconeixement d’aquest 6 ECTS s’haurà de demostrar haver assistit a 5 de les activitats que el Centre 
organitza a nivell educatiu: Conferències, seminaris. 
 
4.5.3. Validació per experiència laboral o estudis no oficials. 
El màxim número de crèdits validats en ambdós casos es del 15% del total dels 240 ECTS. Mai es podran validar ECTS 
d’assignatures dintre de la matèria projecte d’especialitat. 
L’alumne sol·licitarà la validació al centre, el centre fa una proposta de validació a la Direcció General d’Ensenyaments 
de Formació Professional i de Règim Especial, que resol.  
La sol·licitud per experiència laboral haurà d’estar acompanyada per certificació de les empreses de totes les tasques 
relacionades amb la validació que es sol·licita. 
La sol·licitud per estudis no oficials es farà aportant la documentació esmentada a l’apartat 4.5. amb els segells 
corresponents i traducció jurada, si es necessari. 
 
4.5.4. Taula de reconeixement d’estudis LOGSE o anteriors. 
- Taula de reconeixement estudis LOGSE: 
Amida que es presentin els casos es faran servir com a taules estàndards pels següents sempre respectant els criteris 
exposats en el punt “Criteris per la transferència i reconeixement de Crèdits ECTS”. 
- Taula de reconeixement estudis anteriors a la LOGSE: 
Amida que es presentin els casos es faran servir com a taules estàndards pels següents sempre respectant els criteris 
exposats en el punt “Criteris per la transferència i reconeixement de Crèdits ECTS”. 
 
4.5.5. Taula de reconeixement del tiol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o equivalent. 
 
En aquestes taules es mostra una columna per les assignatures dels títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, 
les hores lectives/frontals com apareixen en els corresponents Reial Decrets, les assignatures del IED Barcelona que es 
reconeixen i la seva correspondència en ECTS. Les convalidacions entre hores i ECTS s’ha fet tenint en compte sempre 
l’equivalència en hores lectives/frontals que es fa en el pla d’estudis del IED Barcelona. 
 

Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de la imatge gràfica 105  Historia de la gràfica 4 

Tècniques d'expressió gràfica 210  tècniques de representació I 6 
tècniques de representació II 4 

Mitjans informàtics 240  Comunicació de projecte II 6 
Comunicació de projecte I 4 

Tècniques gràfiques industrials 60  Ciència aplicada al disseny 4 

Projectes de gràfica publicitària 480  Fonaments del Disseny I 6 
Fonaments del Disseny II 6 

Fotografia 210   Fotografia 4 
Llenguatge audiovisual 90   Volum I 4 
Teoria de la imatge publicitària 90     
Teoria del disseny gràfic 105  Color i forma 4 
Tipografia 90  tipografia I  6 
Formació i orientació laboral 60     

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de la imatge gràfica 105  Historia de la gràfica 4 
Fonaments de l'art gràfic 60  Fonaments del Disseny I 6 
Teoria de la imatge 60  color i forma 4 
Projectes d'il·lustració 495   Fonaments del Disseny II 6 
Sistemes de representació 90   Comunicació de projecte I 4 
Dibuix artístic 240  tècniques de representació I 6 
Tècniques gràfiques tradicionals 120   Volum I 3 

Tècniques d'il·lustració 270  tècniques de representació II 4 
Dibuix tècnic 4 

Tècniques gràfiques industrials 60   Ciència  aplicada al disseny 4 
Disseny assistit per ordinador 90 comunicació de projecte II 6 
Fotografia 90  Fotografia 4 
Formació i orientació laboral 60     

 
Gràfica Publicitària Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de la imatge gràfica 105 Historia de la gràfica 4 
Teoria de la imatge publicitària 90    
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Teoria del disseny gràfic 105 Color i forma 4 
Llenguatge audiovisual 90  Volum I 4 
Mitjans informàtics 240 comunicació de projecte II 6 

Tècniques d’expressió gràfica 210 tècniques de representació I 6 
tècniques de representació II 4 

Fotografia 210  Fotografia 4 

Projectes de gràfica publicitària 480 Fonaments del Disseny I 6 
Fonaments del Disseny II 6 

Tipografia 90 tipografia I  6 
Tècniques gràfiques industrials 60  Ciència  aplicada al disseny 4 
Formació i orientació laboral 60     
Formació en centres de treball 120     
Projecte final 90     

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme   D’Indumentària Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de la indumentària: 105 Historia de la Moda I 4 
Tecnologia tèxtil: 105 Materials i Tecnologia de moda I 6 
Sociologia: 60 Sociologia 4 
Màrqueting: 60 Intro. Marketing 4 
Dibuix del natural i la seva aplicació a la indumentària: 300  Tècniques de representació I i II 10 
Color: 120  Color i forma 3 
Disseny assistit per ordinador: 165  Comunicació de Projecte de moda I 4 
Mitjans audiovisuals: 105  Comunicació de projecte I i II 10 
Modelisme: 150  Modelatge I 4 
Modelisme: estilista: 105   Volum I 4 
Estilisme: 390   Fonaments del Disseny I i II 10 
Formació i orientació laboral: 60      
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60      
Projecte final 90      

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estampacions i Tintatges Artístics Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història dels tèxtils artístics 105      
Tecnologia tèxtil 60  Materials i Tecnologia de moda I 6 
Sociologia 60  Sociologia 4 
Mitjans audiovisuals 90  Comunicació de projecte I 4 
Dibuix artístic 180 Tècniques de representació I i II 10 
Color 120  Color i forma 3 
Disseny assistit per ordinador 90  Comunicació de Projecte II 6 
Projectes: estampacions tèxtils 210  Estampació 4 
Taller de teixits en baix lliç 150      
Taller d'estampacions i tintatges de teles 540      
Taller d'art tèxtil i de producte final 135      
Formació i orientació laboral 60      
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60      
Projecte final 90      
Art Textil Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història dels tèxtils artístics 105     
Història de l’art tèxtil contemporani 75     
Dibuix artístic 120 Tècniques de representació I i II 10 
Morfologia espacial i volumètrica 90 Volum I 3 
Color 90 Color i forma 3 
Taller de materials tèxtils 260     
Taller d’estampació i tintatge de teles 165     
Taller de teixits en baix lliç 150     
Taller d’art tèxtil 370     
Taller de tapissos i catifes 105     
Taller de brodats i puntes 75     
Projectes: Art tèxtil 180     
Formació i orientació laboral 60     
Formació en centres de treball 25     

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i disseny en Modelisme i Maquetisme Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història del disseny industrial 90  Historia del disseny de producte 4 
Teoria i ciència del disseny 90  Ciència aplicada al disseny 4 
Ergonomia i antropometria 75   Projecte ergonomia 3 
Dibuix del natural 120  tècniques de representació I i II 10 
Dibuix tècnic 210  Dibuix tècnic I 4 
Disseny assistit per ordinador 120  comunicació de projecte II 6 
Tècniques de comunicació 120  comunicació de projecte I 4 
Materials i tecnologia 90   Tecnologia de producte I 6 

Taller de modelisme i Maquetisme 750  Volum I 4 
Volum de disseny de producte 3 

Formació i orientació laboral 60      
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Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 100      
Projecte final 75      

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme Industrial Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història del disseny industrial 90  Historia del disseny de producte 4 
Teoria i ciència del disseny 90  Ciència aplicada al disseny 4 
Ergonomia i antropometria 75   Projecte ergonomia 3 
Dibuix del natural 120 tècniques de representació I i II 10 
Dibuix tècnic 210 Dibuix tècnic I 4 
Disseny assistit per ordinador 120  comunicació de projecte II 6 
Tècniques de comunicació 120 comunicació de projecte I 4 
Materials i tecnologia 90   Tecnologia de producte I 6 

Taller de modelisme i Maquetisme 750  Volum I 4 
Volum de disseny de producte 3 

Formació i orientació laboral 60      
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 100      
Projecte final 75      

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental 60  Història del Disseny d'Interiors I 4 Història de l’ interiorisme 60  
Dibuix artístic 90  Tècniques de representació I 6 

Dibuix tècnic 150  Dibuix Tècnic I 4 
Dibuix tècnic d’interiors 4 

Expressió volumètrica 120  Volum disseny d'Interiors 4 
Volum I 3 

Mitjans informàtics i audiovisuals 120  Comunicació de projecte I i II 10 
Projectes 270   Fonaments del Disseny I i II 10 
Projectes: projectes i direcció d'obres 390      
Tecnologia i sistemes constructius 120  Tecnologia  Disseny d'interiors I 6 
Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d'obres 270      
Programació d'obres 90      
Formació i orientació laboral 60      
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 90      
Projecte final 90      

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Aparadorisme Hores IED Plan ECTS 
Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental 60  Història del Disseny d'Interiors I 4  Història de l'aparadorisme 60  
Dibuix artístic 90  Tècniques de representació I 6 

Dibuix tècnic 150  Dibuix Tècnic I i Dibuix tècnic 
d’interiors 8 

Expressió volumètrica 120  Volum disseny d'Interiors i Volum 
I 7 

Mitjans informàtics i audiovisuals 120  Comunicació de projecte I i II 10 
Projectes 270   Fonaments del disseny I i II 10 
Projectes: aparadorisme 390     
Comunicació visual i plàstica 90   Tècniques de representació II 4 
Tecnologia i sistemes constructius 120  Tecnologia  Disseny d'interiors I 6 
Tecnologia i sistemes constructius: aparadorisme 270      
Formació i orientació laboral 60      
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60      
Projecte final 90      

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Moblament Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental 60  Història del Disseny d'Interiors I 4  Història del moble 60  
Dibuix artístic 90 Tècniques de representació I 6 

Dibuix tècnic 150 
Dibuix Tècnic I i Dibuix tècnic 
d’interiors 8 

Expressió volumètrica 120 
Volum disseny d'Interiors i Volum 
I 7 

Mitjans informàtics i audiovisuals 120 Comunicació de projecte I i II 10 
Projectes 270  Fonaments del disseny I i II 10 
Projectes: moblament 390     
Tecnologia i sistemes constructius 120     
Tecnologia i sistemes constructius: moblament 270     
Estudis del mercat del moble 90     
Formació i orientació laboral 60     
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60     
Projecte final 90     

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arquitectura Efímera Hores Assignatura convalidada ECTS 
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Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental 60 Història del Disseny d'Interiors I 4  Història de l'arquitectura efímera 60 
Dibuix artístic 90 Tècniques de representació I 6 

Dibuix tècnic 150 
Dibuix Tècnic I i Dibuix tècnic 
d’interiors 8 

Expressió volumètrica 120 
Volum disseny d'Interiors i Volum 
I 7 

Mitjans informàtics i audiovisuals 120 Comunicació de projecte I i II 10 
Projectes 270  Fonaments del disseny I i II 10 
Projectes: arquitectura efímera 390     
Teoria de la imatge publicitària 90     
Tecnologia i sistemes constructius 120     
Tecnologia i sistemes constructius: arquitectura efímera 270     
Formació i orientació laboral 60     
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60     
Projecte final 90     

 
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny  en Elements de Jardí Hores Assignatura convalidada ECTS 
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental 60 Història del Disseny d'Interiors I 4  Història de l'arquitectura efímera 60 
Dibuix artístic 90 Tècniques de representació I 6 

Dibuix tècnic 150 
Dibuix Tècnic I i Dibuix tècnic 
d’interiors 8 

Expressió volumètrica 120 
Volum disseny d'Interiors i Volum 
I 7 

Mitjans informàtics i audiovisuals 120 Comunicació de projecte I i II 10 
Projectes 270  Fonaments del disseny I i II 10 
Projectes: elements de jardí 390     
Tecnologia i sistemes constructius 120     
Tecnologia i sistemes constructius: elements de jardí 270     
Programació d’obres 90     
Formació i orientació laboral 60     
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 60     
Projecte final 90     

L’ IED Barcelona reconeix com a màxim 6 crèdits la participació dels alumnes en les activitats culturals que l’ IED 
Barcelona organitza i seran comptabilitzats de la següent manera: 

-2 ECTS per la realització satisfactòria de cada projecte amb el departament I+ED (Investigació i Educació) 

-1 ECTS per l’assistència a 10 conferències que l’IED Barcelona organitza. 
 
5. PLANIFICACIÓ DE LA TITULACIÓ         
  
5.1 Estructura dels estudis i les corresponents especialitats    
 
Grau Superior en Disseny Gràfic  

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica 64 
Obligatòria Especialitat 68 
Obligatòria Itinerari 72 
Pràctiques externes  6 
Treball fi curs  30 
CRÉDITS TOTALS 240 

 
Grau Superior en Disseny de Moda  

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica 64 
Obligatòria Especialitat 62 
Obligatòria Itinerari 78 
Pràctiques externes  6 
Treball fi curs  30 
CRÉDITS TOTALS  240 

 
 
 
Grau Superior en Disseny d’Interiors  

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica 64 
Obligatòria Especialitat 70 
Obligatòria Itinerari 70 
Pràctiques externes 6 
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Treball fi curs  30 
CRÉDITS TOTALS 240 

 
Grau Superior en Disseny de Producte  

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica 64 
Obligatòria Especialitat  70 
Obligatòria Itinerari 70 
Pràctiques externes  6 
Treball fi curs 30 
CRÉDITS TOTALS  240 

 
5.1.2. Justificació de l’estructura dels estudis en funció de la relació competències/matèries i distribució 
matèries/semestre 
 
Durant els anys de formació a Itàlia i Barcelona en cursos de disseny ens hem parquedat que els alumnes tenen una 
mancança de metodologia bàsica en disseny transversal, per això el primer any és comú per a totes les especialitats.  
 
Aquesta proposta neix per part del consell docent i de la coordinació del centre i les seves trobades prèvies a la 
formalització del pla d’estudis. En aquestes trobades es va posar de relleu els bons nivells adquirits en les escoles d’art 
i disseny anglosaxones on hi ha un curs “Foundation” que proporciona als alumnes les eines bàsiques del disseny i 
després es desenvolupa durant els altres 3 anys el recorregut per l’especialitat. És una manera d’assegurar-se per part 
del centre que tots els alumnes tenen com a minin els nivells bàsics coberts per després poder seguir satisfactòriament 
les especialitats que vulguin seguir.  
 
En els primers anys s’estableixen assignatures que donen subministren el suport tècnic que l’estudiant necessita per 
poder desenvolupar el projecte de manera satisfactòria. Els anys següents es va desenvolupant una part curricular molt 
més especialitzada en la que els alumnes poden anar escollint assignatures opcionals per satisfer les seves inquietuds 
dintre de cada especialitat. L’ IED Barcelona estableix com a competències pròpies importants el treball en grup, la 
capacitat de treball entre alumnes de les diferents disciplines, la capacitat conceptual, comunicativa i tècnica de 
realització del projecte.  
 
L’alumnne ha d’escollir obligatóriament un itinerari abans de començar el segon any. Una vegada hagi escollit itinerari 
el podrà cambiar i se li mantindran els ECTS de les assignatures comunes. En cap cas podrà escollir assignatures d’un 
altre itinerari. Aixó comporta que l’estructura dels cursos no contingui assignatures optatives, tots aquests ECTS han 
anat a les obligatòries d’itinerari per tal de poder donar a l’alumne els coneixements necesaris per poder desenvolupar 
en el futur un treball relacionat amb el seu itinerari escollit. 
 
Tal i com es mostra en les matrius anteriors amb el global d’ ECTS per Tipus de Matéria, la suma total de ECTS de 
Formació bàsica, Obligatòries Especialitat, Obligatòries d’itinerari, pràctiques i treball final suma els 240 ECTS. Això vol 
dir que els diferents itineraris estan construïts de tal manera que sempre sumarán els ECTS necessaris per a que l’alumni 
pugui completar el seu recorregut en el títol superio en disseny sense haver de fer altres assigantures. 
 
Així mateix, la part que l’IED Barcelona considera important, i que es reflexa en el seu pla d’estudis, és la importància 
del projecte, és per això que oferim projectes opcionals fora del requerits pel RD que considerem importants pel futur 
desenvolupament professional de la disciplina per part de l’alumne. També considerem imprescindible que l’alumne 
pugui familiaritzar-se amb un brífing real, pel que els projectes de final de grau es projectaran juntament amb empreses 
del sector per poder portar a terme projectes propers a la realitat. En tot cas, en aquests projectes sempre primarà la 
part didàctica sobre les necessitats empresarials. 
 
Tot seguit es poden trobar les següents informacions relacionades amb l’estructura dels cursos: 
 
-Matriu cursos de Titol superior en disseny semestre/matèria. 
 
-Matriu Assignatures Obligatóries d’Itinerari. 
 
-Matrius cursos de Titol superior en disseny competència/matèria. 
 
-Matrius cursos de Titol superior en disseny professor/assignatura/aula9. 
 
-Matriu cursos de Titol superior en disseny semestre/matèria. 
 

DISSENY GRÀFIC               
MATÈRIA  TIPUS SEMESTRE (A: indica que es anual)     

   1 2 A 3 4 A 5 6 A 7 8 A  
Fonaments del Disseny FB 6 6           12 

                                                
9Annex al final del Document 
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Llenguatges i tècniques de representació i comunicació FB 13 17           30 
Ciència aplicada al disseny FB 4            4 
Història de les arts i del disseny FB   6          6 
Cultura del disseny FB  4  4         8 
Gestió del disseny FB 4            4 
Tipografia OB    6         6 
Tecnologia aplicada al disseny gràfic OB    16 8        24 
Història del disseny gràfic OB    4         4 
Projectes de disseny gràfic OB     10  4  16    30 
Gestió del disseny gràfic OB        4     4 
Projecte final PFC           30  30 
Pràctiques professionals PRC          6   6 
Obligatóries Itinerari gràfic OP     12  14 14 8 24   72 
Obligatóries Itinerarii publicitat OP     12  14 14 8 24   72 
Obligatóries Itinerari  Motion gràfics and Video OP     12  14 14 8 24   72 
Obligatóries Itinerari  il·lustració i animació OP     12  14 14 8 24   72 
Obligatóries Itinerari itinerari Media OP     12  14 14 8 24   72 

   27 27 6 30 78  74 74 56 126 30  528 
    60  108 204 156 528 

 
 

DISSENY MODA                            
MATÈRIA   TIPUS SEMESTRE (A: indica que es anual)   

      1 2 A 3 4 A 5 6 A 7 8 A   
Fonaments del Disseny FB 6 6                     12 
Llenguatges i tècniques de representació i comunicació FB 13 17                     30 
Ciència aplicada al disseny FB 4                       4 
Història de les arts i del disseny FB     6                   6 
Cultura del disseny FB   4   4                8 
Gestió del disseny FB 4                      4 
Materials i tecnologia de Disseny de Moda OB       6 4               10 
Patronatge i confecció OB          8             8 
Història del disseny de moda OB       4                4 
Projecte de disseny de moda OB       12 16               28 
Estilisme OB            6          6 
Gestió del disseny de moda OB         2    4         6 
Projecte final PFC                    30   30 
Pràctiques professionals PRC                  6     6 
Obligatóries Itinerari moda OP        4   22 20 8 24     78 
Obligatóries Itinerari estilisme i comunicació de moda OP        4   24 20 6 24     78 
Obligatóries Itinerari complements i accessoris de moda OP        4   28 22   24     78 
      27 27 6 26 34 8 80 66 14 78 30   396 
    60 

 
68 

 
160 108 396 

 
 

DISSENY INTERIORS                            
MATÈRIA       TIPUS SEMESTRE (A: indica que es anual)   

      1 2 A 3 4 A 5 6 A 7 8 A   
Fonaments del Disseny FB 6 6                     12 
Llenguatges i tècniques de representació i comunicació FB 13 17                     30 
Ciència aplicada al disseny FB 4                       4 
Història de les arts i del disseny FB     6                   6 
Cultura del disseny FB   4   4                 8 
Gestió del disseny FB 4                       4 
Materials i tecnologia aplicats al disseny d'interiors OB       12 8 6   6       32 
Història del disseny d'interiors OB         4               4 
Projectes de disseny d'interiors OB       10 10   4   6        28 
Gestió del disseny d'interiors OB              4         4 
Projecte final PFC                     30   30 
Pràctiques professionals PRC                   6     6 
Obligatóries Itinerari disseny d'interiors OP       4 2   14 16 10 24     70 
      27 27 6 30 24 6 18 20 22 30 30 0 240 
      60     60     60     60   240 

 
 
 
 

DISSENY PRODUCTE                            
MATÈRIA       TIPUS SEMESTRE (A: indica que es anual)   

    1 2 A 3 4 A 5 6 A 7 8 A   
Fonaments del Disseny FB 6 6                     12 
Llenguatges i tècniques de representació i comunicació FB 13 17                     30 
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Ciència aplicada al disseny FB 4                       4 
Història de les arts i del disseny FB     6                   6 
Cultura del disseny FB   4   4                 8 
Gestió del disseny FB 4                       4 
Materials i tecnologia aplicats al disseny de producte OB       7 4 12   6       29 
Història del disseny de producte OB       4                 4 
Projecte d’envasos i embalatges OB       6                 6 
Projectes de Productes i Sistemes OB       4 17      6       27 
Gestió del Disseny de Producte OB             4           4 
Projecte Final PFC                     30   30 
Pràctiques professionals PRC                   6     6 
Obligatóries Itinerari disseny de producte OP       2     14 18  12 24     70 
Obligatóries Itinerari Product for mobility OP       2     14 18  12 24     70 
Obligatóries Itinerari transport OP       2     14 10 20  24     70 
      27 27 6 31 21 12 46 46 56 78 30 0 380 
     60   64   148   108 380 

 
Per cada Itinerari proposat l’alumne tindrà assignatures optatives definidores d’itinerari (obligatòries d’itinerari) a 
l’especialitat que es recomana que l’alumne cursi per poder obtenir l’itinerari corresponent. Aquí adjuntem el 
desplegament de les assignatures per especialitat i itinerari: 
 
TITOL DE SUPERIOR EN DISSENY GRAFIC 

Assignatures Obligatòries itinerari gràfic ECTS 
tipografia II 4 
informàtica Disseny Gràfic II 4 
Comunicació Digital II 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Comunicació Contemporània 4 
Tècniques d' edició 4   
workshops multidisciplinaris I 2   
Workshops II 6   
Projecte I 4   
Creativitat 4   
Taller Cal·ligrafia, Serigrafia i Gravat 8   
PROJECTE II 4   
WORKSHOP III 4   
ECODISSENY 4   
COMUNICACIO DIGITAL III 4   
MOTION GRAPHICS 4   
Workshops Interdisciplinaris II 4   
  
Assignatures Obligatòries itinerari publicitat ECTS 
tipografia II 4 
informàtica Disseny Gràfic II 4 
Copywriting 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Creació fotogràfica  4 
Comunicació Contemporània 4 
workshops multidisciplinaris I 2   
Projecte I 4   
Workshops II 6   
Media Planning 4   
Taller de creativitat 8   
PROJECTE II 4   
WORKSHOP III 4   
ART DIRECTION 4   
NEW MEDIA 4   
PROPIETAT INTELECTUAL 4   
Workshops Interdisciplinaris II 4   
  
Assignatures Obligatòries itinerari Video ECTS 
Guió - Storyboard 4 
Producció de Video I 4 
Post Producció´ 4 
Post Producció II 4 
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Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Comunicació Contemporània 4   
workshops multidisciplinaris I 2   
Projecte I 4   
Workshops II 6   
So I 4   
Taller de curtmetratge 8   
PROJECTE II 4   
WORKSHOP III 4   
POSTPRODUCCIO II 4   
POSTPRODUCCIO III 4   
SO II 4   
Workshops Interdisciplinaris II 4   
  
Assignatures Obligatòries itinerari il·lustració i animació ECTS 
Anatomia 4 
Caracterització de Personatges 4 
Animació I 4 
Taller Guió i Storyboard 4 
Comunicació Contemporània 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
workshops multidisciplinaris I 2   
Projecte I 4   
Workshops II 6   
multimèdia I 4   
Taller d'animació 8   
PROJECTE II 4   
WORKSHOP III 4   
MULTIMEDIA II 4   
MULTIMEDIA III 4   
SO I 4   
Workshops Interdisciplinaris II 4   
  
Assignatures Obligatòries itinerari Multimèdia ECTS 
Programació I 4 
Comunicació Digital II 4 
Comunicació Digital III 4 
Post Producció II 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Comunicació Contemporània 4 
workshops multidisciplinaris I 2 
Projecte I 4 
Workshops II 6 
So I 4 
Estratègia en Red socials 8 
PROJECTE II 4 
WORKSHOP III 4 
POSTPRODUCCIO III 4 
PROGRAMACIO II 4 
SO II 4 
Workshops Interdisciplinaris II 4 

  
TITOL SUPERIOR EN DISSENY DE MODA  
Assignatures Obligatòries itinerari Moda ECTS 
MODELATGE I 4 
MATERIALS I TECNOLOGIA DE MODA II 6 
Tècniques de Representació de moda II 6 
ULTIMES TENDENCIES DE MODA 4 
PROJECTE DISSENY DE MODA II 6 
Comunicació de Projecte de moda II 6 
SOSTENIBILITAT I MODA 4   
PROJECTE DISSENY DE MODA III 6   
MODELATGE II 4   
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PATRONATGE I CONFECCIO II 8   
Comunicació de projecte de moda II 6   
INVESTIGACIO I COMUNICACIO 4   
Patronatge confecció III 4   
MODELATGE III 4   
WORKSHOPS MULTIDISCIPLIONARS 6   
  
Assignatures Obligatòries itinerari Estilisme ECTS 
MODELATGE I 4 
PROYECTE ESTILISME DE MODA II 6 
MATERIALS I TECNOLOGIA DE MODA II 6 
ULTIMES TENDENCIES DE MODA 4 
HISTORIA DEL COMPLEMENTS DE MODA 4 
ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA DE LA MODA 4 
SOSTENIBILITAT I MODA 4   
EDICIO DE MODA I 6   
PROJECTE ESTILISME DE MODA III 6   
ASESORIA D'IMATGE 4   
Comunicació de projecte de estilisme I 6   
Comunicació de projecte de moda II 6   
INVESTIGACIO I COMUNICACIO 4   
EDICIO DE MODA II 4   
ESTRATEGIA DE MARCA 4   
WORKSHOPS MULTIDISCIPLIONARS 6   
  
Assignatures Obligatòries itinerari Complements de Moda ECTS 
MODELATGE I 4 
TECNOLOGIA DE COMPLEMENTS DE MODA I 8 
Tècniques de Representació de complements I 6 
ULTIMES TENDENCIES DE MODA 4   
HISTORIA DEL COMPLEMENTS DE MODA 4   
PROJECTE COMPLEMENTS DE MODA II 6   
Comunicació de Projecte de complements I 6   
SOSTENIBILITAT I MODA 4   
PROJECTE COMPLEMENTS DE MODAIII 6   
TALLER MARROQUINERIA I 6   
Comunicació de projecte de moda II 6   
INVESTIGACIO I COMUNICACIO 4   
Tecnologia COMPLEMENTS DE MODA II 4   
TALLER MARROQUINERIA II 4   
WORKSHOPS MULTIDISCIPLIONARS 6   

  
TITOL SUPERIOR EN DISSENY D’INTERIORS  
Assignatures Obligatòries itinerari Interiors ECTS 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI I 2 
PROJECTE  PDP 4 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
TALLER DIBUIX INFORMÀTIC I 4 
PROJECTE IL·LUMINACIÓ 4 
PROJECTE  ESPAIS COMERCIALS 6 
PROJECTE MATERIALS - URBANS 6 
PROJECTE  ERGONOMIA - MOBILIARI 4 
TALLERS DISSENY INTERIORS I 10   
Comunicació de projecte de disseny d'interiors III 4   
PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORT 6   
PROJECTE EFIMER 4   
PROJECTE DESIGN MANAGEMENT 4   
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2   
TALLERS DISSENY INTERIORS II 4   

 
TITOL SUPERIOR EN DISSENY DE PRODUCTE 
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Assignatures Obligatòries itinerari Producte ECTS 
Workshops Interdisciplinari I 2 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
PROJECTE IL·LUMINACIÓ 4 
PROJECTE TÉXTIL MOVIL 4 
INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II 2 
PROJECTE PDP 6 
PROJECTE MATERIAL - URBANS 6 
PROJECTE 2 RODES 4   
TALLER DISSENY PRODUCTE I 12   
COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II 4   
PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT 6   
PROJECTE  EFÍMER 4   
TALLER DISSENY DE PRODUCTE II 4   
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2   
PROJECTE  MOVILITAT 4   
  
Assignatures Obligatòries itinerari Producte per la mobilitat ECTS 
Workshops Interdisciplinari I 2 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
ILUMINACIÓ 4 
PROJECTE TÉXTIL MOVIL 4 
INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II 2   
PROJECTE PDP 6   
PROJECTE MATERIAL - URBANS 6   
PROJECTE 2 RODES 4   
TALLER DISSENY PRODUCTE I 12   
COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II 4   
PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORTS 6   
PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT 4   
TALLER DISSENY DE PRODUCTE II 4   
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2   
PROJECTE  MOVILITAT 4   
  
Assignatures Obligatòries itinerari Transport ECTS 
Workshops Interdisciplinari I 2 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
PROJECTE EXTERIOR 4 
PROJECT NÀUTICA 4 
PROJECTE 2 RODES 4   
PROJECTE  PACKAGE 6   
TALLER DISSENY PRODUCTE I 12   
INFORMÁTICA TRANSPORTE 8   
COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II 4   
PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORTS 6   
PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT 4   
TALLER DISSENY DE PRODUCTE II 4   
PROJECTE  MOVILITAT 4   
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2   
TENDÈNCIES 4   
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  DISSENY GRÀFIC                                    

  TIPOLOGIA DE CRÈDITS /MATÈRIA 
Crèdits de formació 

bàsica Crèdits obligatoris 
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 T1 Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  X                 X X X X X X X X X 

T2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  X X               X   X X X X X X X 

T3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  X                 X   X X X X X X X 

T4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.    X         X X   X   X   X X X X X 

T5 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.                    X   X   X X X X X 

T6 Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.                        X X           

T7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  X X               X   X X X X X X X 

T8 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  X     X X       X X   X   X X X X X 

T9 Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.        X X         X   X   X X X X X 
T10 Liderar i gestionar grups de treball.  X                 X   X   X X X X X 

T11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la 
diversitat.                          X           

T12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional 
i seleccionar els canals adequats de formació continuada.                        X X           

T13 Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.                          X           

T14 Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  X         X       X   X X X X X X X 

T15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.                          X           
T16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.        X X       X     X   X X X X X 

T17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els 
diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  X                 X       X X X X X 
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G1 Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i 
comunicatius.  X                 X   X   X X X X X 

G2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.    X           X           X X X X X 

G3 Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  X       X       X         X X X X X 
G4 Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.      X         X           X X X X X 
G5 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.        X X     X X         X X X X X 
G6 Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.        X X       X         X X X X X 
G7 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  X                 X   X   X X X X X 
G8 Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  X             X   X   X   X X X X X 
G9 Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  X   X X         X X   X   X X X X X 
G10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.      X   X X   X   X   X   X X X X X 
G11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.    X     X X       X   X X X X X X X 
G12 Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  X     X X       X         X X X X X 
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G13 Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.        X X X     X   X   X X X X X X 
G14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.        X X       X     X   X X X X X 

G15 Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de 
compatibilitat.  X X X         X   X   X X X X X X X 

G16 Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.      X   X X   X   X X X X X X X X X 
G17 Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  X       X X       X X X X X X X X X 
G18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  X   X     X   X     X X   X X X X X 
G19 Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  X   X X       X X X   X   X X X X X 

G20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la 
comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.          X X       X X X   X X X X X 

G21 Dominar la metodologia d'investigació.  X   X     X   X   X X X   X X X X X 

G22 Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de 
mercat.      X   X X   X   X X X X X X X X X 
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EDG1 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.               X   X   X   X X X X X 
EDG2 Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.              X X           X X X X X 
EDG3 Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.              X X   X       X X X X X 
EDG4 Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.              X X           X X X X X 
EDG5 Establir estructures organitzatives de la informació.                X   X   X   X X X X X 
EDG6 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.                    X   X   X X X X X 
EDG7 Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte              X     X   X   X X X X X 
EDG8 Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.                X X         X X X X X 
EDG9 Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.                X     X     X X X X X 
EDG10 Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.                X   X   X   X X X X X 
EDG11 Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.              X X           X X X X X 
EDG12 Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.              X X           X X X X X 
EDG13 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.                  X   X     X X X X X 

EDG14 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i 
industrial.                      X     X X X X X 

EDG15 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.                X           X X X X X 

	  
DISSENY D'INTERIORS                              

Crèdits de formació bàsica Crèdits obligatoris 
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Optatius   

TIPOLOGIA DE CRÈDITS /MATÈRIA  
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 COMPETENCIAS                           

C
O

M
P

E
T

E
N

C
I

E
S

  

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
S

  
D

E
L

 T
IT

O
L
 

D
E

 G
R

A
D

U
A

T
 

E
N

 D
IS

S
E

N
Y

 T1 Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  X               X X X X X 
T2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  X X             X   X X X 

T3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  X               X   X X X 
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T4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.    X         X   X   X   X 

T5 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.                  X   X   X 

T6 Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.                      X X   

T7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  X X             X   X X X 

T8 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  X     X X     X X   X   X 

T9 Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.        X X       X   X   X 

T10 Liderar i gestionar grups de treball.  X               X   X   X 

T11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.                        X   

T12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i 
seleccionar els canals adequats de formació continuada.  

                    X X   

T13 Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.                        X   

T14 Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  X         X     X   X X X 

T15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.                        X   

T16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.        X X     X     X     

T17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els 
diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  

X               X       X 
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G1 Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i 
comunicatius.  

X               X   X   X 

G2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.    X         X           X 

G3 Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  X       X     X         X 

G4 Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.      X       X           X 

G5 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.        X X   X X         X 

G6 Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.        X X     X         X 

G7 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  X               X   X   X 

G8 Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  X           X   X   X   X 

G9 Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  X   X X       X X   X   X 

G10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.      X   X X X   X   X   X 

G11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.    X     X X     X   X X X 
G12 Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  X     X X     X         X 

G13 Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.        X X X   X   X   X X 

G14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.        X X     X     X   X 
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G15 Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  X X X       X   X   X X X 

G16 Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.      X   X X X   X X X X X 

G17 Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  X       X X     X X X X X 

G18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  X   X     X X     X X     

G19 Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  X   X X     X X X   X   X 

G20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i 
valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  

        X X     X X X   X 

G21 Dominar la metodologia d'investigació.  X   X     X X   X X X   X 

G22 Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de 
mercat.  

    X   X X X   X X X X X 
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EDI1 Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.                  X   X   X 

EDI2 Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.              X   X   X   X 

EDI3 Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.              X   X X X X X 

EDI4 Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.                    X X   X 

EDI5 Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.              X   X   X   X 

EDI6 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.                  X   X   X 

EDI7 Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny d'interiors.              X           X 

EDI8 Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d'interiors.              X           X 

EDI9 Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.              X   X X X   X 
EDI10 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.              X           X 

EDI11 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme.              X   X       X 

EDI12 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny d'interiors.                    X     X 

EDI13 Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de l’.                    X     X 

EDI14 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.                    X     X 
EDI15 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.  
              X     X   X 

	

  DISSENY DE MODA                                   
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T1 Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  X             X   X X X X X X X X 
T2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  X X           X     X   X X X X X 
T3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  X             X     X   X X X X X 
T4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.    X     X     X     X   X   X X X 
T5 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.                X     X   X   X X X 
T6 Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.                          X X       
T7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  X X           X     X   X X X X X 
T8 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  X     X     X X     X   X   X X X 
T9 Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.        X       X     X   X   X X X 
T10 Liderar i gestionar grups de treball.  X             X     X   X   X X X 

T11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la 
diversitat.                            X       

T12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional 
i seleccionar els canals adequats de formació continuada.                          X X       

T13 Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.                            X       
T14 Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  X             X     X   X X X X X 
T15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.                            X       
T16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.        X     X           X         

T17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els 
diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  X             X     X       X X X 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IE

S
 G

E
N

E
R

A
L
S

 D
E

L
 T

IT
O

L
 D

E
 G

R
A

D
U

A
T

 E
N

 

D
IS

S
E

N
Y

  

G1 Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i 
comunicatius.  X             X     X   X   X X X 

G2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.    X     X                   X X X 
G3 Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  X           X               X X X 
G4 Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.      X   X                   X X X 
G5 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.        X X   X               X X X 
G6 Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.        X     X               X X X 

G7 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  X             X     X   X   X X X 

G8 Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  X         X X X     X   X   X X X 
G9 Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  X   X X X     X     X   X   X X X 

G10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.      X         X X   X   X X X X X 

G11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.    X         X               X X X 

G12 Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  X     X     X     X   X   X X X X 

G13 Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.        X     X           X   X X X 

G14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.        X X     X     X   X X X X X 
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G15 Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  X X X   X X   X X X X X X X X X X 

G16 Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.      X         X X X X X X X X X X 

G17 Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  X       X         X   X X   X X X 

G18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  X   X   X   X X X   X   X   X X X 

G19 Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  X   X X       X X X X X X   X X X 

G20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la 
comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.          X     X   X X X X   X X X 

G21 Dominar la metodologia d'investigació.  X   X   X     X X X X X X X X X X 

G22 Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de 
mercat.      X       X X X X X X X   X X X 
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EDM1 Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius 

dels supòsits de treball.                X X   X   X   X X X 

EDM2 Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, 
comunicatius i de realització.                X     X   X   X X X 

EDM3 Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i 
indumentària.          X X             X   X X X 

EDM4 Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.          X X                 X X X 
EDM5 Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.          X     X     X   X   X X X 
EDM6 Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.                X X   X   X   X X X 
EDM7 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.                X     X   X   X X X 
EDM8 Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.              X   X           X X X 
EDM9 Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col.leccions.                    X   X X   X X X 
EDM1
0 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.          X       X           X X X 
EDM1
1 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària.          X       X           X X X 
EDM1
2 Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial.                    X   X     X X X 
EDM1
3 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.              X     X   X     X X X 
EDM1
4 

Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i 
industrial.                    X   X     X X X 

EDM1
5 

Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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.              X     X   X     X X X 
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T1 Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  X                 X X X X X X X 

T2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  X X               X   X X X X X 

T3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  X                 X   X X X X X 

T4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.    X           X   X   X   X X X 

T5 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.                    X   X   X X X 

T6 Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.                        X X       

T7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  X X               X   X X X X X 

T8 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  X     X X       X X   X   X X X 

T9 Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.        X X         X   X   X X X 

T10 Liderar i gestionar grups de treball.  X                 X   X   X X X 

T11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.                          X       

T12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i 
seleccionar els canals adequats de formació continuada.                        X X       

T13 Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.                          X       

T14 Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  X         X       X   X X X X X 

T15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.                          X       

T16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.        X X       X     X         

T17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els 
diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  X                 X       X X X 
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G1 Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i 
comunicatius.  X                 X   X   X X X 

G2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.    X           X           X X X 

G3 Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  X       X       X         X X X 

G4 Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.      X         X           X X X 

G5 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.        X X     X X         X X X 

G6 Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.        X X       X         X X X 

G7 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  X                 X   X   X X X 
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G8 Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  X             X   X   X   X X X 

G9 Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  X   X X         X X   X   X X X 

G10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.      X   X X X X   X   X   X X X 

G11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.    X     X X       X   X X X X X 

G12 Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  X     X X       X         X X X 

G13 Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.        X X X     X   X   X X X X 

G14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.        X X       X     X   X X X 

G15 Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  X X X       X X   X   X X X X X 

G16 Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.      X   X X X X   X X X X X X X 

G17 Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  X       X X       X X X X X X X 

G18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  X   X     X X X     X X   X X X 

G19 Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  X   X X     X X X X   X   X X X 

G20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la 
comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.          X X       X X X   X X X 

G21 Dominar la metodologia d'investigació.  X   X     X X X   X X X   X X X 

G22 Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de 
mercat.      X   X X X X   X X X X X X X 
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EDP1 Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb els requisits i relacions estructurals, organitzatives, 
funcionals, expressives i econòmiques definides en el projecte.              X     X   X   X X X 

EDP2 Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.              X     X   X   X X X 

EDP3 Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.              X     X   X   X X X 

EDP4 Valorar i integrar la dimensió estètica en relació a l'ús i funcionalitat del producte.                X   X   X   X X X 

EDP5 Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes.                X   X       X X X 

EDP6 Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.              X X   X   X   X X X 

EDP7 Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i 
sistemes.                X           X X X 

EDP8 Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.                X   X X     X X X 

EDP9 Dominar els recursos graficoplàstics de la representació bi i tridimensional.                X   X       X X X 

EDP10 Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.                    X X X   X X X 

EDP11 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.                X           X X X 

EDP12 Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.                X           X X X 

EDP13 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte.              X X   X   X   X X X 
EDP14 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.                      X     X X X 

EDP15 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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.                  X   X X   X X X 
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DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: FONAMENTS DEL DISSENY Crèdits ECTS  12 
Tipologia: Matèria de Formació Bàsica Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 1è i 2on Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Coneixements bàsics del disseny: estructura, forma, color, espai i volum. 
Comprensió del procés de Disseny. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Fonaments del Disseny I 6 Crèdits ECTS 
Fonaments del Disseny II 6 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 90 Hores 3.6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 80Hores 3.2 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 130 Hores 5.2 Crèdits ECTS 
TOTAL 300 Hores 12 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 

Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 
1. Classes frontals (37.5%). 
2. Tallers pràctics (37.5%). 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto aprenentatge (25%) 
Fora de l’aula (60%) 
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1. Projectes individuals per ratar els alumnes a entendre el procés complet d’ investigació i conceptualització. 
2.  Situacions d’aprenentatge col·laboratiu i la discussió crítica per estimular el pensament crític i prendre consciència de múltiples perspectives. 

 Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. (25%) 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. (25%) 
3. Presentació (final i parcials) de la matèria.(25%) 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa.(25%) 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
- Anàlisi de la forma, composició y percepció.  
- Anàlisis i crítica del disseny des d’un enfocament multidisciplinari. 
- Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte.        
- Antropometria, ergonomia e introducció a la biònica.  
- Teoria i metodologia, ideació i concepció del projecte.  
- Mètodes d’investigació i experimentació propis dels processos de disseny                                                                                                             
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: LLENGUATGES I TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ Crèdits ECTS  30 
Tipologia: Matèria de Formació Bàsica Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 1è i 2on Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Domini dels llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació 
Domini de la utilització del dibuix i la modelació manual tridimensional en el projecte de disseny. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Dibuix tècnic I 4 Crèdits ECTS 
Tècniques de representació I 6 Crèdits ECTS 
Tècniques de representació II 4 Crèdits ECTS 
Volum I 3 Crèdits ECTS 
Comunicació de Projecte I 4 Crèdits ECTS 
Comunicació de Projecte II 6 Crèdits ECTS 
Color i forma 3 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
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ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 285 Hores 11.4 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 180Hores 7.2 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 285 Hores 11.4 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant (25%). 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor (25%). 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria (25%). 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa (25%). 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Percepció del color. Models i normalització del color. Significació del color. El color en el disseny. 
Representació gràfica utilitzen la tecnologia digital. Gestió de la informació. Dispositius i estratègies digitals. Tendències pel control i la comunicació de la informació.                                                                                                                                                                                     
Construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. Composició i percepció visual 
Investigació del volum i la concepció espacial. Mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria.                                                       
Tècniques instrumentals de la estructura, expressió i la representació bidimensional i tridimensional. Construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. El dibuix en el projecte de 
disseny 
Dibuix d’observació, expressió i representació. Anàlisis de la forma i l’espai. Valoració i representació de la llum. Memorització i moviment.                                                                                                                                                                                                                                                
Geometria plana i descriptiva. Mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria.  El llenguatge gràfic tècnic i la seva dimensió comunicativa en l’àmbit del disseny.                                                                                                                                                                                               
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: CIÈNCIA APLICADA AL  DISSENY Crèdits ECTS4 ECTS 
Tipologia: Matèria de Formació Bàsica Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: Segon Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
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Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Coneixements de matemàtiques, física i química aplicats al disseny. El mètode científic. Mètodes per l’anàlisi i la simulació. Ecoeficiencia i sostenibilitat. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Ciència aplicada al disseny 4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 40 Hores 1.6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 25Hores 1 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 35 Hores 1.4 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 

Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 
1. Classes frontals (25%). 
2. Seminaris pràctics (25%) 
3. Tallers. Catàleg de materials i formes(25%). 
4. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

1. Projectes individuals per ratar els alumnes a entendre el procés complet d’ investigació, projectació i conceptualització. 
2.   Situacions d’aprenentatge col·laboratiu i la discussió crítica per estimular el pensament crític i prendre consciència de múltiples perspectives. 

 Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 El mètode científic. Mètodes per l’anàlisi i la simulació. Investigació i experimentació en la ciència aplicada al disseny. Coneixements de matemàtiques, física i química aplicats al disseny. Metodologies per 
la valoració de l’impacta mediambiental de processos i materials. Desenvolupament sostenible. Procés de reutilització. 
OBSERVACIONS: 
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DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: HISTÒRIA DE LES ARTS I DEL DISSENY Crèdits 6 ECTS 
Tipologia: Matèria de Formació Bàsica Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: Anual 1é curs 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Coneixement profund en la Història i la tradició de les arts i el disseny.                                                               
Desenvolupament de la capacitat de raonament i crítica d’idees i arguments.                                                                        
Contribució amb la pròpia activitat professional en la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Història de les arts i del Disseny 6 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 60 Hores 2.4 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 30Hores 1.2 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 60 Hores 2.4  Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (25%). 
2. Seminaris teòrics (25%) 
3. Sortides i visites per la ciutat i museus(25%). 
4. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

1. Projectes individuals per ratar els alumnes a entendre el procés complet d’ investigació. 
2.  Situacions d’aprenentatge col·laboratiu i la discussió crítica per estimular el pensament crític i prendre consciència de múltiples perspectives. 

 Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4.Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
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BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Dotar a l’alumnat de les eines adequades per trobar elements de l’art del passat que continuen vigents a l’actualitat. Vincular conceptes d’història de l’art amb el camp professional del Disseny. Reflexionar 
sobre la interacció entre la producció artística i el seu context. Poder reconèixer els espais institucionals i alternatius de les pràctiques artístiques. Coneixement, anàlisis i significat de l’art. Historia i teoria de 
les arts, l’arquitectura, el disseny i la moda. Societat i art. 
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: CULTURA DEL DISSENY Crèdits ECTS 8 
Tipologia: Matèria de Formació Bàsica Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 1 curs Segon Semestre / 2 curs Primer Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu,dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny 
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Significat del disseny en la cultura i la societat contemporània. 
Comprensió de la cultura del consum. 
Adquisició de  l’ importància de com es dona l’ informació amb les eines de l’estètica i la semiologia. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Sociologia 4 Crèdits ECTS 
Semiòtica 4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 60 Hores 2.4 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 45Hores 1.8 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 95 Hores 3.8  Crèdits ECTS 
TOTAL 200  Hores 8 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 
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1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

1. Projectes individuals per ratar els alumnes a entendre el procés complet d’ investigació. 
2.  Situacions d’aprenentatge col·laboratiu i la discussió crítica per estimular el pensament crític i prendre consciència de múltiples perspectives. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Fonaments d’antropologia aplicats al disseny. Fonaments de sociologia y cultura del consum.                                                                                        
Teoria de l’ informació i de la comunicació, de la semiologia, la estètica, la teoria de la forma, de la funció i de l’estructura.  
Entendre que tota activitat humana està basada en el llenguatge. Es tractarà el concepte de llengua, codis i sistemes Fundamentals de la semiòtica per arribar a tenir un punt de vista crític tenint en compte 
el món del disseny, l’art, la societat i la cultura com a sistemes de codis. Analitzar semiòticament diferents exemples del disseny des de la modernitat fins el món actual pel desenvolupament d’una major 
consciència de les estructures a sistemes de comunicació. 
Conèixer les principals teories sociològiques que tenen relació amb el disseny. Conèixer les microteories útils aplicables a la realitat quotidiana. Capacitar a l’estudiant per tal que pugui llegir i crear eines 
sociològiques qualitatives i quantitatives. Conèixer els diferents tipus de societat per tal d’entendre els seus mecanismes de funcionament  generals. Conèixer les eines de debat, creació i presentació d’idees 
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: GESTIÓ DEL DISSENY Crèdits ECTS 4 
Tipologia: Matèria de Formació Bàsica Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 1 curs Primer Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu,dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny 
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Visió generalista de l’anàlisi i la planificació del màrqueting.   
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Introducció al Marketing 4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
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ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 30 Hores 1.2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 30Hores 1.2 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 40 Hores 1.6 Crèdits ECTS 
TOTAL 100Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

1. Projectes individuals per ratar els alumnes a entendre el procés complet d’ investigació. 
2. Situacions d’aprenentatge col·laboratiu i la discussió crítica per estimular el pensament crític i prendre consciència de múltiples perspectives. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Conèixer les diferents àrees de treball del màrqueting, així com les principals eines fonamentals aplicables a cada una de les àrees.  
Aplicació de principis i eines al anàlisis de casos.  
Oferir una visió generalista de l’anàlisi i la planificació del màrqueting.   
OBSERVACIONS: 
 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: TIPOGRAFIA Crèdits ECTS 6 
Tipologia: Matèria Obligatòria Especialitat Disseny Gràfic Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 3er semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Treball en el coneixement de l’ escriptura i la comunicació.  
Pràctica per a que els alumnes entenguin i treballin la cal·ligrafia,  l’ortotipografia i apliquin correctament criteris de legibilitat.  
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Comprensió de l’ arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació.  
Mètode d’investigació i experimentació propi de la matèria. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Tipografia I 6 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 45 Hores 1.8 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 15 Hores 0.6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 90 Hores 3.6 Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Historia, construcció, classificació i tècniques de dibuix dels caràcters tipogràfics. Organització i us dels elements tipogràfics expressius aplicats al disseny de caràcters tipogràfics, alfabets, monogrames i 
símbols de derivació tipogràfica.    
Organització i utilització dels elements tipogràfics en general i específicament dels volums de text. 
Micro tipografia: arquitectura de la lletra. Aprofundir capacitats crítiques d’anàlisis tipogràfic: comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual sorgeix i es modifica. 
Coneixement de l’ escriptura i la comunicació. Conèixer la historia i l’evolució de l’escriptura digital.  
Aplicació correcta de criteris de legibilitat. Arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació.  
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: TECNOLOGIA APLICADA AL DISSENY GRÀFIC Crèdits ECTS24 
Tipologia: Matèria Obligatòria Especialitat Caràcter: Obligatòria 
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Duració i ubicació temporal: : 3er semestre i 4art semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos. 
Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.  
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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Sensibilització vers la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació.  
Domini del llenguatge de la imatge digital.  
Pràctica de l’edició i publicació electrònica.  
Estudi i resolució de problemes d’us i accessibilitat.  
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Informàtica Disseny Gràfic I  4Crèdits ECTS 
Fotografia Disseny Gràfic 4Crèdits ECTS 
 Tècniques gràfiques Disseny Gràfic 4Crèdits ECTS 
 Tècniques d’animació Disseny Gràfic 4Crèdits ECTS 
 Comunicació digital Disseny Gràfic I  4Crèdits ECTS 
Workshops Disseny Gràfic I 4Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 180 Hores 7.2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 120 Hores 4.8Crèdits ECTS 
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Trabajo autònom 300 Hores 12 Crèdits ECTS 
TOTAL 600 Hores 24 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Guiar l’alumne en la pràctica de l’edició i publicació electrònica. Estudiar i resoldre problemes d’us i accessibilitat. Emprar la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Emprar mètodes 
d’investigació i experimentació propis de la matèria. 
Introduir a l’alumne en els diferents sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. 
Aplicar mètodes de verificació per a l’eficiència comunicativa. Usar el dibuix com a instrument de construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. 
Usar el llenguatge de la programació per ser aplicat al disseny multimèdia. Emprar mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria. 
Dotar els alumnes de la sensibilitat per caracteritzar persones i objectes aplicables a les tècniques d’animació. 
Dominar els llenguatges i els recursos de l’expressió i de la comunicació  propis de les tècniques de post producció audiovisuals. 
Aprofundir en els diferents sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. Investigar els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió digital. 
Profunditzar en el coneixement de tècniques d’animació en projectes establerts segons requeriments. 
Enfortir el coneixement les eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
Dominar les diferents tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia.  
Dominar els llenguatges i els recursos de l’expressió i de la comunicació  propis de les tècniques de post producció audiovisuals. 
Dotar d’eines  per valorar les aplicacions de la tecnologia digital aplicada a la il·lustració i animació. 
Dominar les diferents tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia. Emprar mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria. 
Sensibilitzar l’alumne en la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. 
Dominar el llenguatge de la imatge digital. 
Donar a conèixer diferents tècniques de gravat. Investigar els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió. Emprar mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria. 
Iniciar l’alumne en el coneixement de les tècniques d’animació. Familiaritzar els alumnes en els diferents sistemes, tècniques i processos de l’animació. 
Iniciar l’alumne  en diverses tècniques audiovisuals de  producció i edició. 
Sensibilitzar l’alumne en la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. Dominar el llenguatge de la imatge digital. Guiar l’alumne en la pràctica de l’edició i publicació electrònica. 
Estudiar i resoldre problemes d’us i accessibilitat. Emprar la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Emprar mètodes d’investigació i experimentació propis de la matèria. 
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Dominar els llenguatges i el recursos de l’expressió i la comunicació visual 
Optimitzar la utilització del dibuix en un projecte audiovisual. 
Proporcionar als alumnes la correcta comprensió de l’anatomia per poder realitzar dibuixos amb un correcte sentit de les proporcions, creant una base sòlida per treballar dins la indústria de l’animació. 
Introduir els alumnes a les eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
Iniciar els alumnes en l’aplicació de tècniques d’animació en projectes establerts segons requeriments. 
Aplicació pràctica dels coneixements adquirits en tallers específics   
Experimentació i recerca de l’estil personal per comunicar els projectes realitzats al llarg dels estudis. 
Proporcionar a l’alumne  la informació bàsica  i les eines necessàries per dur a terme una estratègia publicitària. 
Introduir els alumnes en els recursos de l’expressió i comunicació  propis de les tècniques sonores. 
Proporcionar a l’alumne  la informació bàsica  i les eines necessàries per dur a terme una planificació de mitjans de comunicació de massa. 
Iniciar l’alumne  en el coneixement del nous mitjans de comunicació de massa. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:  HISTÒRIA DEL DISSENY GRÀFIC Crèdits ECTS 4 
Tipologia: Matèria Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 3er semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Visió transversal i crítica de les tendències més actuals.  
Reflexió sobre la seva incidència en les necessitats culturals, estilístiques i socials.  
El paper que han tingut en l'evolució de la història del segle XX i la seva projecció al segle XXI. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Historia de la gràfica 4 ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 30 Hores 1.2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 20 Hores 0.8 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 
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4. Classes frontals (37.5%). 
5. Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
6. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

1. Treball de camp individual. 
2. Treball de camp en grup. 
3. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Analitzar i reflexionar sobre l’evolució de la comunicació i del  món audiovisual i la seva incidència en el segle XX i XXI. 
Estudi de la gràfica com a sistema de comunicació. Analitzar les grans experiències formatives  del Disseny del segle XX. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PROJECTES DE DISSENY GRÀFIC Crèdits ECTS  30 
Tipologia: Matèria Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 4art semestre/5è semestre/6è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
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Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Definició i realitzarció de projectes.  
Aplicació d’una metodologia en base a una investigació prèvia.  
Treball d’ estratègies segons criteris de decisió, innovació i qualitat.  
Relació personal en el treball en equip.  
Ús de les tècniques per la visualització d’idees. 
Estudi del fonaments del disseny gràfic audiovisual.  
Aplicació correcta d’ eines de reproducció, producció i postproducció en projectes d’imatge en moviment.  
Gestió de continguts i la representació gràfica de la informació.  
Adquisició de criteris d’ús i accessibilitat.  
La tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte.  
Mètodes d’investigació en el disseny. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Disseny gràfic audiovisual 6 ECTS 
Projecte Interdisciplinari 4 ECTS 
Projecte Identitat Corporativa 8 ECTS 
Projecte Embalatge 4 ECTS 
Projecte Editorial i comunicació interactiva 8 ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Projecte Embalatge, Projecte identitat corporativa i projecte editorial i comunicació interactiva només es podran cursar si s’ha superat satisfactòriament Disseny gràfic audiovisual i Projecte Interdisciplinari. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 225 Hores 9 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 125 Hores 5 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Producció i postproducció del projecte. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 
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Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Definir i realitzar projectes usant una metodologia basada en investigació. Treballar una estratègia segons criteris de decisió, innovació i qualitat. Aprendre el treball en equip. Usar tècniques per la visualització 
d’idees. la gràfica i el tractament gràfic de la informació. A les comunicacions la seva  aplicació a l’espai. Emprar les eines adquirides per la correcta realització d’un projecte. Gestionar correctament els 
continguts i la representació gràfica de la informació. Usar la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Emprar mètodes d’investigació en el disseny. Fonamentar l’estudi pràctic del 
procés de projectar basat en una  investigació prèvia. 
Realització d’un projecte de cartellisme usant la comunicació visual com a llenguatge integrador a partir de la demanda d’uns requeriments previs. 
Realització d’un projecte de direcció d’art en el que s’analitzaran aspectes visuals, formals i culturals a partir d’uns requeriments previs. 
Realització d’un projecte de caràcter publicitari amb format televisiu fent ús del sistema vídeo digital.   
Realització d’un projecte d’animació aportant resolucions formals i tècniques d’animació i il·lustració a partir d’uns requeriments formals. 
Realització d’un projecte de disseny avançat, seguint una metodologia enfocada a l’ innovació de nous productes que interactuen amb l’usuari. 
Desenvolupar la comprensió dels diferents aspectes que incideixen dins el procés creatiu. Aprendre la metodologia pròpia dels creatius dins d’una agència per desenvolupar la capacitat creativa dels estudiants. 
Realització d’un projecte d’anàlisi de dades aplicant tècniques formals específiques de la gràfica d’ informació.   
Proporcionar a l’alumne les eines necessàries per dur a terme un projecte que permeti la comunicació a través d’un llenguatge que es pugui distribuir a través de diferents plataformes. 
Realització d’un projecte audiovisual basat en l’experiència de l’espai i la comunicació d’idees mitjançant performances. 
Realització d’un projecte específic de disseny gràfic, publicitat, disseny el de vídeo, il·lustració i animació o disseny multimèdia, segons el recorregut acadèmic del alumne seguint una metodologia de projecte. 
Realització d’elements gràfics amb moviment usant  vídeo, infografia i animació per crear  aparença de transformació. 
Guiar a l’alumne en un projecte de disseny que s’obtingui com a resultat d’un procés coherent que incorpori millores ambientals i criteris de sostenibilitat que es plasmin en les diferents fases del cicle de vida 
d’un producte.      

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: GESTIÓ DEL DISSENY GRÀFIC Crèdits ECTS 4 
Tipologia: Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 6è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial. 
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Introducció a l'entorn de la pràctica Professional,  subministrant informació teòrica i recursos metodològics fonamentals per al desenvolupament d’un projecte de disseny. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Estratègia i gestió del disseny gràfic 4Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 30Hores 1.2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 10 Hores 0.4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 60 Hores 2.4 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1 Classes frontals (37.5%). 
2 Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
3 Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Comunicació del disseny gràfic. El valor del disseny gràfic. Organització de l’activitat Professional. Comunicació i Marketing  del disseny gràfic. Recursos, costos i organització de l’activitat professional. El valor del 
disseny gràfic.  Donar a l’alumne les eines necessàries per poder aprofundir en les qüestions més importants relatives a la lleis en el sector de la publicitat i l’empresa. Donar a l’alumne les eines necessàries per 
poder gestionar els continguts adquirits per altres assignatures de Disseny gràfic aplicades al mon empresarial. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PROJECTE FINAL DE DISSENY GRÀFIC Crèdits ECTS 30 
Tipologia: Treball Final  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 8è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
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Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Capacitat de plantejar i desenvolupar  conceptual, tècnic i formalment un projecte de fi de carrera.  
Enfoc del projecte, la producció i la comunicació visual d'idees professional i creativament.  
Aplicació dels coneixements tècnics necessaris per entrar al món de la comunicació visual.  
Treball en un projecte de disseny de principi a fi fent especial èmfasi en les fases del projecte: investigació , desenvolupament i producció,  mantenint un enfocament crític i professional. 
Aplicació de conceptes visuals i escrits.  
Tècniques d’investigació.  
Treball en equip i recerca individual.  
Contextualització de temes.  
Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat.  
Aplicació pràctica en el projecte de les fases d'investigació, desenvolupament i producció.  
Presentació del projecte davant un tribunal.  
Presentació del projecte davant una empresa col·laboradora. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Projecte final de disseny gràfic 30 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Projecte final de disseny gràfic només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada totes les assignatures dels semestres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, així com les pràctiques. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
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Teoria 225 Hores 9 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 175 Hores 7 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 350 Hores 14 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software. 
Resolució de problemes. 
Treballs d’investigació. 
Exposició de treballs. 
Tallers: fotografia, producció i postproducció, edició. 
Treballs en grup. 
Exercicis d’aplicació. 
Producció acabada del projecte. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant (25%) 
2. Exposicions prèvies del treball d’investigació (25%). 
3. Treball d’investigació  (entrega i presentació  intermèdia del projecte (25%)). 
4. Treball d’investigació (entrega i presentació  final del projecte (25%)). 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Aplicació de conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat. Aplicació pràctica en el 
projecte de les fases d'investigació, desenvolupament i producció. Presentació del projecte davant un tribunal. Presentació del projecte davant una empresa col·laboradora. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS Crèdits ECTS 6 
Tipologia: Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
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Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Adquisició de l’experiència professional en un a empresa del sector del disseny gràfic, publicitat, edició, producció i postproducció de Video i animació. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Pràctiques professionals de disseny gràfic 6 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Només es podran realitzar les pràctiques una vegada superades totes les assignatures Obligatòries excepte el treball final de grau. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Empresa del sector del disseny gràfic, publicitat, edició, producció i postproducció de Video i animació. 
Realització de treballs supervisats per un tutor designat per part de l’empresa on es col·labora. Aquests treballs a realitzar seran dissenyats per l’equip docent del departament de didàctica i constituiran l’eix 
central de l’assignatura. Estaran orientades i supervisades des del centre de pràctiques y pel centre docent amb un tutor a cada lloc. Les activitats a realitzar estaran constituïdes, tant per sessions presencials en 
el centre de pràctiques com al centre docent. Les activitats estaran pactades abans per part del centre de pràctiques i del centre docent i es classificaran diferents parts o fases per assolir les competències 
descrites. La realització de les mateixes, serà evidència del seu treball al llarg de l’assignatura y s’entregarà al departament didàctic per facilitar la seva avaluació. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Entrega de les tasques per facilitar l’avaluació dels resultats d’aprenentatge i la qualificació de cada fase. 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Experiència professional dels coneixements adquirits i les competències desenvolupades durant els anys anteriors.   

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI GRAFIC  Crèdits ECTS 72 
Tipologia: Matèria OBLIGATÓRIA ITINERARI  Caràcter:  OBLIGATÓRIA ITINERARI 
Duració i ubicació temporal: 4art semestre/5è semestre/6è semestre/7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
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Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Sensibilització de l’alumne a la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació.  
Domini del llenguatge de la imatge digital. Guiar l’alumne en la pràctica de l’edició i publicació electrònica.  
Estudi i resolució de problemes d’us i accessibilitat.  
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. 
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ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
tipografia II 4 ECTS 
informàtica Disseny Gràfic II 4  ECTS 
Comunicació Digital II 4  ECTS 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 ECTS 
Comunicació Contemporània 4 ECTS 
Tècniques d' edició 4 ECTS 
workshops multidisciplinaris I 2 ECTS 
Workshops II 6 ECTS 
Projecte I 4 ECTS 
Creativitat 4 ECTS 
Taller Cal·ligrafia, Serigrafia i Gravat 8 ECTS 
PROJECTE II 4 ECTS 
WORKSHOP III 4 ECTS 
ECODISSENY 4 ECTS 
COMUNICACIO DIGITAL III 4 ECTS 
MOTION GRAPHICS 4 ECTS 
Workshops Interdisciplinaris II 4 ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Comunicació digital III només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura Comunicació digital II i I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 550 Hores 22 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 850 Hores 34 Crèdits ECTS 
TOTAL 1800 Hores 72 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per tipografia II i Taller Cal·ligrafia, Serigrafia i Gravat: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 
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DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OLBIGATÓRIES ITINERARI PUBLICITAT Crèdits ECTS 72 
Tipologia: Matèria OLBIGATÓRIA ITINERARI  Caràcter: OLBIGATÓRIA ITINERARI 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 

Per PROJECTE II, WORKSHOP III, ECO DISSENY, COMUNICACIO DIGITAL III, MOTION GRAPHICS, Workshops Interdisciplinaris II, informàtica Disseny Gràfic II, Comunicació Digital II, Comunicació de Projecte de 
disseny gràfic, Comunicació Contemporània, Tècniques d' edició, workshops multidisciplinaris I, Workshops II, Projecte I, Creativitat: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor.25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria.25% 
4.Nivell adquirit vers els continguts del programa.25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Conèixer la historia, construcció, classificació i tècniques de dibuix dels caràcters tipogràfics. Organització i us dels elements tipogràfics expressius aplicats al disseny de caràcters tipogràfics, alfabets, 
monogrames i símbols de derivació tipogràfica.    
Aprendre l’organització i utilització dels elements tipogràfics en general i específicament dels volums de text. 
Micro tipografia: arquitectura de la lletra. Aprofundir capacitats crítiques d’anàlisis tipogràfic: comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual sorgeix i es modifica. 
 Aprofundir en el coneixement de l’ escriptura i la comunicació. Conèixer la historia i l’evolució de l’escriptura digital. Aconseguir que els alumnes  apliquin correctament criteris de legibilitat. Aprendre l’ 
arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació. Seguir el mètode d’investigació i experimentació propi de la matèria. 
sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. 
mètodes de verificació per a l’eficiència comunicativa. el dibuix com a instrument de construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. 
el llenguatge de la programació per ser aplicat al disseny multimèdia 
eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia. 
la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. 
tècniques de gravat. 
els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió. 
l’evolució de la comunicació i del  món audiovisual i la seva incidència en el segle XX i XXI. 
Realització d’un projecte específic de disseny gràfic, publicitat, disseny el de vídeo, il·lustració i animació o disseny multimèdia, segons el recorregut acadèmic del alumne seguint una metodologia de projecte. 
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Duració i ubicació temporal: 4art semestre/5è semestre/6è semestre/7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.  
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Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
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.  
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Sensibilització de l’alumne a la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació.  
Domini del llenguatge de la imatge digital.  
Estudi i comprensió de la pràctica de l’edició i publicació electrònica.  
Estudi i resolució de problemes d’us i accessibilitat. 
Ús la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
tipografia II 4 
informàtica Disseny Gràfic II 4 
Copywriting 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Creació fotogràfica  4 
Comunicació Contemporània 4 
workshops multidisciplinaris I 2 
Projecte I 4 
Workshops II 6 
Media Planning 4 
Taller de creativitat 8 
PROJECTE II 4 
WORKSHOP III 4 
ART DIRECTION 4 
NEW MEDIA 4 
PROPIETAT INTELECTUAL 4 
Workshops Interdisciplinaris II 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 550 Hores 22 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 850 Hores 34 Crèdits ECTS 
TOTAL 1800 Hores 72 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per tipografia II, Taller de creativitat: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 
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Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 

Per informàtica Disseny Gràfic II, Copywriting, Comunicació de Projecte de disseny gràfic, Creació fotogràfica, Comunicació Contemporània, workshops multidisciplinaris I, Projecte I, Workshops II, Media Planning, 
PROJECTE II, WORKSHOP III, ART DIRECTION, NEW MEDIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL, Workshops Interdisciplinaris II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4.Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Conèixer la historia, construcció, classificació i tècniques de dibuix dels caràcters tipogràfics. Organització i us dels elements tipogràfics expressius aplicats al disseny de caràcters tipogràfics, alfabets, 
monogrames i símbols de derivació tipogràfica.    
Aprendre l’organització i utilització dels elements tipogràfics en general i específicament dels volums de text. 
Micro tipografia: arquitectura de la lletra. Aprofundir capacitats crítiques d’anàlisis tipogràfic: comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual sorgeix i es modifica. 
 Aprofundir en el coneixement de l’ escriptura i la comunicació. Conèixer la historia i l’evolució de l’escriptura digital. Aconseguir que els alumnes  apliquin correctament criteris de legibilitat. Aprendre l’ 
arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació. Seguir el mètode d’investigació i experimentació propi de la matèria. 
sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. 
mètodes de verificació per a l’eficiència comunicativa. el dibuix com a instrument de construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. 
el llenguatge de la programació per ser aplicat al disseny multimèdia 
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eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia. 
la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. 
tècniques de gravat. 
els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió. 
l’evolució de la comunicació i del  món audiovisual i la seva incidència en el segle XX i XXI. 
Realització d’un projecte específic de disseny gràfic, publicitat, disseny el de vídeo, il·lustració i animació o disseny multimèdia, segons el recorregut acadèmic del alumne seguint una metodologia de projecte. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI MOTION GRAPHICS AND VIDEO Crèdits ECTS 72 
Tipologia: Matèria obligatória itinerari Caràcter: obligatória itinerari 
Duració i ubicació temporal: 4art semestre/5è semestre/6è semestre/7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
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Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Sensibilització de l’alumne a la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació.  
Domini del llenguatge de la imatge digital.  
Estudi i pràctica de l’edició i publicació electrònica.  
Estudi i resolució de problemes d’us i accessibilitat. 
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Guió - Storyboard 4 
Producció de Video I 4 
Post Producció I 4 
Post Producció II 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Comunicació Contemporània 4 
workshops multidisciplinaris I 2 
Projecte I 4 
Workshops II 6 
So I 4 
Taller de curtmetratge 8 
PROJECTE II 4 
WORKSHOP III 4 
POSTPRODUCCIO III 4 
Propietat intel·lectual 4 
SO II 4 
Workshops Interdisciplinaris II 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Post Producció II només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura Postproducció I. 
Post Producció III només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura Postproducció II. 
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Postproducció  IV només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura Postproducció  III. 
So II només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura So I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 

METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per Guió – Storyboard, Taller de curtmetratge: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 
Per Producció de Video I, Post Producció I, Post Producció II, Comunicació de Projecte de disseny gràfic, Comunicació Contemporània, workshops multidisciplinaris I, Projecte I, Workshops II, So I, PROJECTE II, 
WORKSHOP III, POSTPRODUCCIO III, Propietat intel•lectual, SO II, Workshops Interdisciplinaris II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant.25% 

Teoria 550 Hores 22 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 850 Hores 34 Crèdits ECTS 
TOTAL 1800 Hores 72 Crèdits ECTS 
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2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4.Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Conèixer la historia, construcció, classificació i tècniques de dibuix dels caràcters tipogràfics. Organització i us dels elements tipogràfics expressius aplicats al disseny de caràcters tipogràfics, alfabets, 
monogrames i símbols de derivació tipogràfica.    
Aprendre l’organització i utilització dels elements tipogràfics en general i específicament dels volums de text. 
Micro tipografia: arquitectura de la lletra. Aprofundir capacitats crítiques d’anàlisis tipogràfic: comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual sorgeix i es modifica. 
 Aprofundir en el coneixement de l’ escriptura i la comunicació. Conèixer la historia i l’evolució de l’escriptura digital. Aconseguir que els alumnes  apliquin correctament criteris de legibilitat. Aprendre l’ 
arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació. Seguir el mètode d’investigació i experimentació propi de la matèria. 
sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. 
mètodes de verificació per a l’eficiència comunicativa. el dibuix com a instrument de construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. 
el llenguatge de la programació per ser aplicat al disseny multimèdia 
eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia. 
la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. 
tècniques de gravat. 
els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió. 
l’evolució de la comunicació i del  món audiovisual i la seva incidència en el segle XX i XXI. 
Realització d’un projecte específic de disseny gràfic, publicitat, disseny el de vídeo, il·lustració i animació o disseny multimèdia, segons el recorregut acadèmic del alumne seguint una metodologia de projecte. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI IL·LUSTRACIÓ I ANIMACIO Crèdits ECTS 72 
Tipologia: Matèria obligatória itinerari Caràcter: obligatória itinerari 
Duració i ubicació temporal: 4art semestre/5è semestre/6è semestre/7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
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Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
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.  
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Sensibilització de l’alumne a la tecnologia digital mitjançant técniques avançades d’il·lustració i animació.  
Domini del llenguatge de la imatge digital.  
Domini del llenguatge d’Il·lustració.  
Estudi i pràctica de l’edició i publicació electrònica.  
Estudi i resolució problemes d’us i accessibilitat.  
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Anatomia 4 
Caracterització de Personatges 4 
Animació I 4 
Taller Guió i Storyboard 4 
Comunicació Contemporània 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
workshops multidisciplinaris I 2 
Projecte I 4 
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Workshops II 6 
multimèdia I 4 
Taller d'animació 8 
PROJECTE II 4 
WORKSHOP III 4 
MULTIMEDIA II 4 
MULTIMEDIA III 4 
SO I 4 
Workshops Interdisciplinaris II 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Multimèdia II i III només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura Multimèdia I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 550 Hores 22 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 850 Hores 34 Crèdits ECTS 
TOTAL 1800 Hores 72 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per Anatomia, Taller d'animació, Caracterització de Personatges, Animació I : 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Taller de dibuix. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 

Per Comunicació Contemporània, Comunicació de Projecte de disseny gràfic, workshops multidisciplinaris I, Projecte I, Workshops II, multimèdia I, Taller d'animació,PROJECTE II, WORKSHOP III, MULTIMEDIA 
II, MULTIMEDIA III, SO I, Workshops Interdisciplinaris II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
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Visites a empreses del sector. 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4.Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Conèixer la historia, construcció, classificació i tècniques de dibuix dels caràcters tipogràfics. Organització i us dels elements tipogràfics expressius aplicats al disseny de caràcters tipogràfics, alfabets, 
monogrames i símbols de derivació tipogràfica.    
Aprendre l’organització i utilització dels elements tipogràfics en general i específicament dels volums de text. 
Micro tipografia: arquitectura de la lletra. Aprofundir capacitats crítiques d’anàlisis tipogràfic: comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual sorgeix i es modifica. 
 Aprofundir en el coneixement de l’ escriptura i la comunicació. Conèixer la historia i l’evolució de l’escriptura digital. Aconseguir que els alumnes  apliquin correctament criteris de legibilitat. Aprendre l’ 
arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació. Seguir el mètode d’investigació i experimentació propi de la matèria. 
sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. 
mètodes de verificació per a l’eficiència comunicativa. el dibuix com a instrument de construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. 
el llenguatge de la programació per ser aplicat al disseny multimèdia 
eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia. 
la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. 
tècniques de gravat. 
els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió. 
l’evolució de la comunicació i del  món audiovisual i la seva incidència en el segle XX i XXI. 
Realització d’un projecte específic de disseny gràfic, publicitat, disseny el de vídeo, il·lustració i animació o disseny multimèdia, segons el recorregut acadèmic del alumne seguint una metodologia de projecte. 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI MEDIA Crèdits ECTS 72 
Tipologia: Matèria obligatória itinerari Caràcter: obligatória itinerari 
Duració i ubicació temporal: 4art semestre/5è semestre/6è semestre/7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
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Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos." 
Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.  
Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.  
Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.  
Establir estructures organitzatives de la informació.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Determinar i, si s'escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte  
Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.  
Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.  
Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.  
Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.  
Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny gràfic.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
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.  
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Sensibilització de l’alumne a la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació.  
Domini del llenguatge de la imatge digital.  
Estudi i pràctica de l’edició i publicació electrònica. 
Estudi i resolució de problemes d’us i accessibilitat digital.  
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. 
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació d’idees. 
Ús de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació de dades. 
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ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Programació I 4 
Comunicació Digital II 4 
Comunicació Digital III 4 
Post Producció II 4 
Comunicació de Projecte de disseny gràfic 4 
Comunicació Contemporània 4 
workshops multidisciplinaris I 2 
Projecte I 4 
Workshops II 6 
So I 4 
Estratègia en Red socials 8 
PROJECTE II 4 
WORKSHOP III 4 
POSTPRODUCCIO III 4 
PROGRAMACIO II 4 
SO II 4 
Workshops Interdisciplinaris II 4 

REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Programació III només podrà ser avaluada i qualificada superada l’assignatura Programació II i I. 
Post- Producció II només podrà se avaluada i qualificada superada l’assignatura Postproducció I. 
So II només podrà se avaluada i qualificada superada l’assignatura So I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 550 Hores 22 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 850 Hores 34 Crèdits ECTS 
TOTAL 1800 Hores 72 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per Programació I, Comunicació Digital II, Comunicació Digital III, Post Producció II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
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5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
Per Comunicació de Projecte de disseny gràfic, Comunicació Contemporània, workshops multidisciplinaris I, Projecte I, Workshops II, So I, Estratègia en Red socials, PROJECTE II, WORKSHOP III, 
POSTPRODUCCIO III, PROGRAMACIO II, SO II, Workshops Interdisciplinaris II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria.25% 
4.Nivell adquirit vers els continguts del programa.25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Conèixer la historia, construcció, classificació i tècniques de dibuix dels caràcters tipogràfics. Organització i us dels elements tipogràfics expressius aplicats al disseny de caràcters tipogràfics, alfabets, 
monogrames i símbols de derivació tipogràfica.    
Aprendre l’organització i utilització dels elements tipogràfics en general i específicament dels volums de text. 
Micro tipografia: arquitectura de la lletra. Aprofundir capacitats crítiques d’anàlisis tipogràfic: comprensió de les relacions entre la tipografia i el context sociocultural en el qual sorgeix i es modifica. 
 Aprofundir en el coneixement de l’ escriptura i la comunicació. Conèixer la historia i l’evolució de l’escriptura digital. Aconseguir que els alumnes  apliquin correctament criteris de legibilitat. Aprendre l’ 
arquitectura i els estils tipogràfics i com estructurar la informació. Seguir el mètode d’investigació i experimentació propi de la matèria. 
sistemes de reproducció, impressió, preimpressió i tractament de les imatges. 
mètodes de verificació per a l’eficiència comunicativa. el dibuix com a instrument de construcció, composició i transmissió d’idees, pensaments i informació. 
el llenguatge de la programació per ser aplicat al disseny multimèdia 
eines bàsiques de la comunicació multimèdia. 
tècniques i processos de reproducció i tractament de les imatges mitjançant la fotografia. 
la tecnologia digital mitjançant el coneixement de xarxes de comunicació. 
tècniques de gravat. 
els diferents sistemes d’impressió industrial i suports per la impressió. 
l’evolució de la comunicació i del  món audiovisual i la seva incidència en el segle XX i XXI. 
Realització d’un projecte específic de disseny gràfic, publicitat, disseny el de vídeo, il·lustració i animació o disseny multimèdia, segons el recorregut acadèmic del alumne seguint una metodologia de projecte. 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: MATERIALS I TECNOLOGIA APLICATS AL DISSENY D'INTERIORS Crèdits ECTS  32 
Tipologia: Obligatòries  Caràcter: Obligatòria 
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Duració i ubicació temporal: 3è, 4art, 5è I 6è 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.  
Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny d'interiors.  
Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d'interiors.  
Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Comprensió del comportament dels elements que pertanyen en el procés dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Domini dels llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació. 
Estudi de les propietats físiques, químiques i mecàniques dels materials.  
Estructures i sistemes.  
Eines de valoració i projectació  dels aspectes tècnics del disseny aplicats al projecte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
INFORMATICA DE DISSENY D'INTERIORS I 4 
DIBUIX TECNIC DE DISSENY D’INTERIORS I 4 
COMUNICACIO DE PROJECTE DE DISSENY D'INTERIORS I  4 
TECNIQUES DE REPRESENTACIO DE DISSENY D’INTERIORS I 4 
TECNOLOGIA DE DISSENY D’INTERIORS I 6 
TECNOLOGIA DE DISSENY D’INTERIORS II 6 
INFORMATICA DE DISSENY D'INTERIORS II 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
L’assignatura Tecnologia II únicament podrà ser avaluada i qualificada prèvia superació de Tecnologia I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 325 Hores 12 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 325 Hores 12 Crèdits ECTS 
TOTAL 800Hores 32 Crèdits ECTS 
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METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Tallers: dibuix, materials. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Eco eficiència i sostenibilitat. Balanç energètic i anàlisis del cicle de vida dels materials, dels productes i dels processos. Propietats físiques, químiques i mecàniques dels materials. Estructures i sistemes. Eines 
de valoració i projectació  dels aspectes tècnics del disseny Tècniques instrumentals de la estructura, expressió i la representació bidimensional i tridimensional. Construcció, composició i transmissió d'idees, 
pensaments i informació. El dibuix en el projecte de disseny. Dibuix d'observació, expressió i representació. Anàlisis de la forma i l'espai. Valoració i representació de la llum. Memorització i moviment. donar les 
eines necessàries per a que els alumnes puguin decidir el material més adient en un projecte determinat. Dotar a l'alumne d'una visió amplia dels materials utilitzats en el disseny d'interiors. Obtenir competències 
d'analitzar i fer detalls constructius, entenent que son una part del llenguatge de comunicació de la professió.    
Introduir a l'alumne en l’ utilització d'un sistema CAD (Computer Aided Design) des d'un òptica pràctica i la seva aplicació com a dissenyador d'interiors. Reconèixer la potencialitat d'aquesta eina vers el sistema 
tradicional de dibuix. Familiaritzar als alumnes en l’ del software gràfic principalment per a l'aplicació de plànols tècnics i la generació de planimetria bidimensional. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: HISTÒRIA DEL DISSENY D'INTERIORS Crèdits ECTS 4 
Tipologia: Obligatòria Especialitat Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 4rt  semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
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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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Coneixement, anàlisis i significat històric del disseny d'interiors. 
Reflexió sobre la interacció entre la producció artística i el seu context.  
Capacitat de reconèixer els espais institucionals i alternatius de les pràctiques artístiques.  
Coneixement, anàlisis i significat de l' arquitectura i l’ interiorisme.  
Historia i teoria de l'arquitectura. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Història del Disseny d'interiors I 4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 40 Hores 1,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 10 Hores 0,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics i visites (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Dotar a l’alumnat de les eines adequades per trobar elements de l’art del passat que continuen vigents a l’actualitat. Vincular conceptes d’història de l’art amb el camp professional del Disseny. Reflexionar sobre 
la interacció entre la producció artística i el seu context. Poder reconèixer els espais institucionals i alternatius de les pràctiques artístiques. Coneixement, anàlisis i significat de l' arquitectura i l’ interiorisme. 
Historia i teoria de l'arquitectura. Societat i art. 
Dotar a l’alumnat de les eines adequades per trobar els elements que es podem veure avui en dia en el món de l’ interiorisme i el disseny. Dotar a l’alumnat d’un esperit crític vers les noves tendències. 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PROJECTES DE  DISSENY D'INTERIORS Crèdits ECTS  30 
Tipologia: Obligatòria Especialitat Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 3è, 4rt, 5è  I 6è 
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COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.  
Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.  
Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny de rehabilitació d'espais.  
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors de vivenda. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny de mobiliari. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors d'espais de treball. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny amb altres especialitats. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
VOLUM DISSENY D'INTERIORS 4 
PROJECTE VIVENDA 6 
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 4 
PROJECTE ESPAI DE TREBALL 6 
PROJECTE TECNIC D’INTERIORS 6 
PROJECTE REHABILITACIO VIVENDA 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
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L’assignatura VOLUM DISSENY D'INTERIORS únicament podrà ser avaluada i qualificada prèvia superació de Volum I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 250 Hores 10 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 350 Hores 14 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Arribar a la caracterització formal del projecte. Adquirir la capacitat d’arribar d’una idea a la seva fabricació. Saber mantenir la coherència respecte al brífing i vers tots els seus detalls. Adquirir la capacitat 
d’anàlisi a través de la part visual dels projecte y de la comunicació que representa pel disseny d’interiors el dibuix. Aprendre a treballar específicament dins d’un marc d’ influències com poden ser: clients, 
proveïdors, col·laboradors en cada projecte. 
Aproximació pràctica al disseny de mobiliari. Saber mantenir la coherència respecte al brífing i vers tots els seus detalls. Adquirir la capacitat d’anàlisi a través de la part visual dels projecte y de la comunicació 
que representa pel disseny d’interiors el dibuix i la maqueta. 
Aproximació pràctica al disseny d’espais de treball. Saber mantenir la coherència respecte al brífing i vers tots els seus detalls. Adquirir la capacitat d’anàlisi a través de la part visual dels projecte y de la 
comunicació que representa pel disseny d’interiors el dibuix. Aprendre a treballar específicament dins d’un marc d’ influències com poden ser: clients, proveïdors, col·laboradors en cada projecte. 
Arribar a la caracterització formal del projecte. Adquirir la capacitat d’arribar d’una idea a la seva fabricació. Entendre l’ importància de la remodelació d’espais dins de l’ interiorisme. Entendre la figura de 
l’interiorista a diferència de l’arquitecte en la remodelació d’espais. Aprendre a treballar específicament dins d’un marc d’ influències com poden ser: clients, proveïdors, col·laboradors en cada projecte. 
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món dels diferents sectors. 
Aproximació pràctica al disseny d’espais comercials. Introducció al disseny d’ espais comercials i la seva evolució gràcies a l’evolució de les tecnologies aplicades. Investigació de la comunicació de continguts 
en un espai específic. Aprendre a diferenciar el caràcter de la marca com a eina diferenciadora en un espai. Aprendre a presentar, tant de forma digital com oral, el desenvolupament complert del projecte. Estudi 
de pressupost i viabilitat de la idea. 
Aproximació pràctica al disseny d’espais urbans. Introducció a la remodelació d’espais urbans aplicant sempre més d’una utilitat. Introducció a l’ investigació de camp sobre les necessitats dels ciutadans. 
Entendre l’ dels éssers  humans com a usuaris. Investigació de la comunicació de continguts en un espai específic. Ensenyar a l’alumne la potencialitat de treballar amb alumnes d’altres especialitats. 
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Aproximació pràctica al disseny d’espais efímers a través del disseny d’espais expositius. Introducció a l’Historia del disseny d’exposicions i la seva evolució gràcies a l’evolució de les tecnologies aplicades. 
Investigació de la comunicació de continguts en un espai específic. Ensenyar a l’alumne la potencialitat de treballar amb alumnes d’altres especialitats. 
Investigació: Aproximació històrica al producte. L’usuari: localització de necessitats i aproximació de l’entorn (tendències, noves Technologies). El mercat: Aproximació a les solucions de competències. Anàlisi i 
filtrat de la Informació: Seleccionant els focus de treball. Elaboració d’un brífing: com elaborar un brífing. Elements imprescindibles. Generació de idees i conceptes: Introducció a les tècniques de creativitat. 
Gestió de equips, rols i actituds. Selecció i classificació de les idees: Mètodes de classificar i visualitzar la informació. Establir criteris de valoració. Desenvolupament del concepte seleccionat. Sketchs, maquetes, 
3D i altres eines de representació. Comunicació gestual i verbal. Organització de la informació. Síntesis 
Breu introducció al món de la Nàutica. Tipus d’embarcacions, categories, estructura bàsica d’una embarcació, nomenclatura bàsica de les tipologies d’embarcacions i les seves zones. Exposició de 4 briefs a 
escollir per cada alumne per desenvolupar un projecte de disseny de estil i concepte de manera individual. 
Presentació dels millors projectes a un claustre. 
Realització d’un projecte relacionat amb una altre disciplina 
Guiar a l’alumne en un projecte de disseny avançat, seguint una metodologia enfocada a l’ innovació de nous productes. Conduir els alumnes a la creació d’escenaris futurs, com a resultat d’un anàlisi profund 
del present i del passat amb la finalitat d’elaborar noves idees. Analitzar el projecte sota el punt de vista del mercat, de la societat i de la tecnologia, per definir de forma objectiva les àrees d’oportunitats 
 
 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: GESTIÓ DEL DISSENY D'INTERIORS Crèdits ECTS  4 
Tipologia: Obligatòria Especialitat Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 5è i 6è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.  
Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.  
Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny d'interiors.  
Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de l’.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Conèixement de les diferents àrees de treball del màrqueting, així com les principals eines fonamentals aplicables a cada una de les àrees.  
Aplicació de principis i eines al anàlisis de casos. Oferir una visió pràctica de l’anàlisi i la planificació del màrqueting.   
Conèixement de les eines necessàries per materialitzar un projecte real.  
Conèixement de les nocions d’ estructures, mesures, pressupostos, comparatius i contractes i cost de l’obra en la seva totalitat.  
Conèixement de les eines per poder gestionar un reforma i un projecte tenint en compte els temps de cada part dins del global. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Gestió d'obra 4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
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Teoria 40Hores 1,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 10 Hores 0,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (50%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (50%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Marketing aplicat al disseny d’interiors. El valor del disseny d’interiors. Organització i legislació específiques de l'activitat professional. Prevenció de riscos laborals. Gestió de qualitat. Recursos i costos de l'activitat 
professional. Donar les eines necessàries per materialitzar un projecte real. Dotar a l’ alumnat de les nocions d’ estructures, mesures, pressupostos, comparatius i contractes i cost de l’obra en la seva totalitat. 
Dotar a l’ alumnat de les eines per poder gestionar un reforma i un projecte tenint en compte els temps de cada part dins del global. 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PROJECTE FINAL DE DISSENY D’ INTERIORS Crèdits ECTS 30 
Tipologia: OBLIGATÓRIA ESPECIALITAT Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 8è Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
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Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.  
Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.  
Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.  
Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Aplicació dels coneixements tècnics necessaris per entrar al món de l’ interiorisme.  
Treball en un projecte de disseny de principi a fi, controlant totes les parts relacionades, des de l’ investigació del tema, la definició d'una marca específica, l'abastament i la selecció dels materials adequats, 
fins el disseny i creació dels interiors així com la presentació. Identificar les tendències i fonts d'estil en el seu treball.  
Comparació de la seva idea a les exigències del món de la moda actual. Enfocar de manera crítica i descriure el seu treball.ç 
Capacitat de plantejar i desenvolupar  conceptual, tècnic i formalment un projecte de fi de carrera.  
Enfoc del projecte, la producció i la comunicació visual d'idees professional i creativament.  
Aplicació dels coneixements tècnics necessaris per entrar al món de la comunicació visual.  
Treball en un projecte de disseny de principi a fi fent especial èmfasi en les fases del projecte: investigació , desenvolupament i producció,  mantenint un enfocament crític i professional. 
Aplicació de conceptes visuals i escrits.  
Tècniques d’investigació.  
Treball en equip i recerca individual.  
Contextualització de temes.  
Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat.  
Aplicació pràctica en el projecte de les fases d'investigació, desenvolupament i producció.  
Presentació del projecte davant un tribunal.  
Presentació del projecte davant una empresa col•laboradora. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Projecte final 30 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
El projecte final només podrà ser evaluat una vegada superades satisfactóriament totes les assigantures dels semestres anteriors, incló les pràctiques professionals. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 225 Hores 9 Crèdits ECTS 
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Treball Tutoritzat 175 Hores 7 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 350 Hores 14 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software. 
Modelació 3d dels prototips a escala o escala real. 
Tallers: maquetes, dibuix, software, color, textures, materials, presentació. 
Resolució de problemes. 
Treballs d’investigació. 
Exposició de treballs. 
Treballs en grup. 
Exercicis d’aplicació. 
Producció acabada del projecte i el prototip. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant (25%) 
2. Exposicions prèvies del treball d’investigació (25%). 
3. Treball d’investigació  (entrega i presentació  intermèdia del projecte (25%)). 
4. Treball d’investigació (entrega i presentació  final del projecte (25%)). 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat. 
Concepte d'investigació. Panell de tendències. Recerca de materials. Disseny i possible realització escala 1:1 de detalls constructius del projecte. Porta folio, il·lustracions, renders i fotografies. Planimetria 
tècniques. Realització de les maquetes d’estudi, funcionals i final. Presentació del projecte davant un tribunal. Presentació del projecte davant una empresa col·laboradora.  
Creació del llibre final de projecte de grau amb tots els estadis intermedis del projecte: Recerca, investigació, propostes intermèdies i proposta final, utilitzant tant medis digitals com manuals. Aprendre a fer 
exposicions orals com a medi de comunicar un projecte. 
Proveir als alumnes dels coneixements avançats per renderitzar i fer animacions tridimensionals d'espais i objectes. 
Realització de les maquetes necessàries durant el projecte de final de grau: Maqueta de recerca, Investigació, detalls funcionals, propostes intermèdies i proposta final. Desenvolupa la capacitat dels alumnes 
per comunicar el seu projecte d'una manera precisa, clara i coherent. Aproximació crítica i descripció del seu treball. Creació de la imatge corporativa de la marca i del logotip amb el suport del màrqueting i de 
l' estratègia del disseny gràfic. Dossier de la evolució de la imatge corporativa. 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PRÀCTIQUES EN EMPRESA Crèdits ECTS 6 
Tipologia: Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
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Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Adquisició de l’experiència professional en un a empresa del sector del interiorisme, escaparatisme, disseny d’estands, disseny efímer, estudis d’arquitectura i mobiliari. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Pràctiques professionals Disseny d’Interiors 6 Crèdits ECTS6 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Pràctiques professionals: s’establirà un mínim de 6 crèdits i un màxim de 30 que s’hauran de fer en el mateix semestre. Només es podran realitzar les pràctiques una vegada superades totes les assignatures 
del 5e semestre. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
L’alumne haurà de trobar les pràctique en una empresa del sector del interiorisme, escaparatisme, disseny d’estands, disseny efímer, estudis d’arquitectura i mobiliari. 
Realització de treballs supervisats per un tutor designat per part de l’empresa on es col·labora. Aquests treballs a realitzar seran dissenyats per l’equip docent del departament de didàctica i constituiran l’eix 
central de l’assignatura. Estaran orientades i supervisades des del centre de pràctiques y pel centre docent amb un tutor a cada lloc. Les activitats a realitzar estaran constituïdes, tant per sessions presencials 
en el centre de pràctiques com al centre docent. Les activitats estaran pactades abans per part del centre de pràctiques i del centre docent i es classificaran diferents parts o fases per assolir les 
competències descrites. La realització de les mateixes, serà evidència del seu treball al llarg de l’assignatura y s’entregarà al departament didàctic per facilitar la seva avaluació. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Entrega de les tasques per facilitar l’avaluació dels resultats d’aprenentatge i la qualificació de cada fase. 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Experiència professional dels coneixements adquirits i les competències desenvolupades durant els 3 anys anteriors.   
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI DISSENY D'INTERIORS Crèdits ECTS  70 
Tipologia: Obligatória Itinerari Caràcter: Obligatória Itinerari 
Duració i ubicació temporal:3è, 4rt, 5è, 6è i 7è semestre 
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COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu,dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.  
Concebre i desenvolupar projectes de disseny d'interiors amb criteris que comportin millora en la qualitat, ús i consum de les produccions.  
Dirigir i certificar la realització de projectes d'interiors.  
Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny d'interiors.  
Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d'interiors.  
Adequar la metodologia i les propostes a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny d'interiors.  
Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de l’.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
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 
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producció. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Estudi i coneixement del comportament dels elements que pertanyen en el procés dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Domini dels llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació. 
Estudi i coneixement de les propietats físiques, químiques i mecàniques dels materials.  
Estructures i sistemes.  
Eines de valoració i projectació  dels aspectes tècnics del disseny aplicats al projecte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI I 2 
PROJECTE  PDP 4 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
TALLER DIBUIX INFORMÀTIC I 4 
PROJECTE IL·LUMINACIÓ 4 
PROJECTE  ESPAIS COMERCIALS 6 
PROJECTE MATERIALS - URBANS 6 
PROJECTE  ERGONOMIA - MOBILIARI 4 
TALLERS DISSENY INTERIORS I 10 
Comunicació de projecte de disseny d'interiors III 4 
PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORT 6 
PROJECTE EFIMER 4 
PROJECTE DESIGN MANAGEMENT 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2 
TALLERS DISSENY INTERIORS II 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 550 Hores 22 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 400 Hores 16 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 800 Hores 32  Crèdits ECTS 
TOTAL 1750 Hores 70 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 
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3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’auto (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Eco eficiència i sostenibilitat. Balanç energètic i anàlisis del cicle de vida dels materials, dels productes i dels processos. Propietats físiques, químiques i mecàniques dels materials. Estructures i sistemes. 
Eines de valoració i projectació  dels aspectes tècnics del disseny Tècniques instrumentals de la estructura, expressió i la representació bidimensional i tridimensional. Construcció, composició i transmissió 
d'idees, pensaments i informació. El dibuix en el projecte de disseny. Dibuix d'observació, expressió i representació. Anàlisis de la forma i l'espai. Valoració i representació de la llum. Memorització i moviment. 
donar les eines necessàries per a que els alumnes puguin decidir el material més adient en un projecte determinat. Dotar a l'alumne d'una visió amplia dels materials utilitzats en el disseny d'interiors. Obtenir 
competències d'analitzar i fer detalls constructius, entenent que son una part del llenguatge de comunicació de la professió.    
Introduir a l'alumne en l’ utilització d'un sistema CAD (Computer Aided Design) des d'un òptica pràctica i la seva aplicació com a dissenyador d'interiors. Reconèixer la potencialitat d'aquesta eina vers el 
sistema tradicional de dibuix. Familiaritzar als alumnes en l’ del software gràfic principalment per a l'aplicació de plànols tècnics i la generació de planimetria bidimensional.  
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors de mobiliari. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors d’espais urbans. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors d’espais efímers. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors de gestió del disseny. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors de interiors de transports. 
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny d'interiors interiors nàutics. 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: MATERIALS I TECNOLOGIA DE MODA Crèdits ECTS 10 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 3È, 4RT SEMESTRE 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.  
Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.  
Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
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Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Introducció a les característiques i propietats de les fibres i tipus de teixits.  
Adquisició de mètodes senzills d'identificació i anàlisi de teles.  
Introducció a l'alumne en els principals processos de fabricació de tèxtils i en les teories del color.  
Estudi i compresció per crear una presentació de tela dins d'un projecte de disseny. 
Coneixements bàsics per reconèixer i combinar peces de vestir i teixits. 
Introducció a l'alumne en les tècniques d'impressió artesanal. Mostrar les habilitats personals i la creativitat mitjançant el desenvolupament de diverses tècniques de manipulació tèxtil. Identificar i trobar teixits 
dins d'un projecte de disseny i també reconèixer els principals fabricants de teixits.  
Experimentació amb les diferents tècniques apreses i criticar els resultats.  
Creació  d’una col·lecció estampada i desenvolupar-la en una línia de moda. 
Estudi i coneixemnet dels últims avanços tecnològics relacionats amb els teixits, les textures i les noves propostes del món de la moda. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
MATERIALS I TECNOLOGIA I 6 Crèdits ECTS 
ESTAMPACIÓ TÈXTIL 4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 90 Hores 3,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 60 Hores 2,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
TOTAL 250 Hores 10 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics . Tallers de materials, estampació. (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
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Les fibres i les seves característiques individuals. Introducció a les estructures de teixit: teixit, punt i no teixits.  Anàlisi de la construcció del teixit. Introducció als processos de tint i d'impressió. Anàlisi dels tèxtils 
tenyits i estampats. Acabat del teixit. Tèxtil de control de qualitat i proves de teixits. Fibres i teixits sostenibles. Com identificar els diferents tipus de fibres i teixits. Etiquetatge de teixits. Com i a on fer la recerca 
dels teixits. Com presentar una investigació del teixit per a un projecte de disseny. Tècniques de disseny de teixits: ornamentació, manipulació i acabat. Fires comercials i models de negoci. 
Procés creatiu d'impressió, de l'idea fins a una impressió real del teixit. Processos manuals i digitals d'impressió. Disseny tèxtil i desenvolupament d'un estampat utilitzant diferents estils. Industrialització digital 
del disseny tèxtil. 
Teoria i pràctica dels últims avanços tecnològics en materials utilitzats en diferents àmbit de la moda. Introducció a les tècniques de producció i manipulació i la forma d'aplicar-los en un projecte. 
OBSERVACIONS: 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PATRONATGE I CONFECCIÓ Crèdits ECTS 8 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT Caràcter: OBLIGATÒRIA  
Duració i ubicació temporal: 3È, 4RT SEMESTRE 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària. 
Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària. 
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Plantejament d’estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Conèixement de processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Conèixement de les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.  
Conèixerment de la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
PATRONATGE I CONFECCIÓ I 8 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 60 Hores 2,4 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 40 Hores 1,6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
TOTAL 200 Hores 8 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (25%). 
2. Seminaris teòrics . Tallers de materials, patronatge i confecció. (50%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada estudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
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1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Desenvolupar un correcte sentit de les peces de roba real. Tècniques bàsiques de tall en 3 dimensions. Realització  de una col·lecció de glassetes creatives. 
Taller on es potencia la transformació de peces anodines en peces que reflexa les tendències de moda , mitjançant diversos processos creatius de manipulació. 
Coneixement dels diferents tipus de pell: les seves característiques, possibilitats d'aplicació i condicions de manipulació. Tractaments manuals i industrials. Processos de tint, modificació de textures i 
acabats. Tècniques bàsiques de confecció. 
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: HISTÒRIA DEL DISSENY DE MODA Crèdits ECTS 4 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 3é SEMESTRE 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Introducció  dels alumnes en la història i la cultura de la moda.  
Coneixement general de la moda, des d'un punt de vista històric i cultural, amb especial atenció en les formes, l’estil  i la referències culturals.  
Prepararació dels alumnes per fer investigacions i presentacions de tendències històriques, actuals i futures.  
Desenvolupament de les habilitats crítiques en relació a la moda.  
Émfasi en el rol que les tendències ocupen en el moment actual i les seves característiques des d'un punt de vista sociològic. 
Introdueix l'alumne en els moviments artístics més importants del segle XX.  
Permet reconèixer als estudiants la varietat d'idees i actituds que poden expressar-se sobre un tema en particular a través d'una obra d'art.  
Desenvolupament de la sensibilitat dels alumnes i el coneixement de les obres d'art a través de visites a museus i a la ciutat. 
Introducció al medi fotogràfic i a l’obra dels grans mestres clàssics de la imatge de moda.  
Els grans exponents de la fotografia de moda actual i les diverses corrents estètiques que configuren l ampli imaginari visual de la moda més recent. 
Anàlisi i reflexió crítica sobre els dissenyadors, les avantguardes, les tendències i els preceptors de moda.  
Desenvolupament del significat de la paraula "tendència" i les dinàmiques que l'envolten.  
Conèixement de les tendències mes innovadores del segle XXI.   
Relacions, vinculacions e influències dels medis artístics i la moda: principalment la del cinema i la música del segle XX i XXI.  
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ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
HISTÒRIA DEL DISSENY DE MODA 4 crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 40 Hores 1,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 10 Hores 0,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’auto (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Visió general de la història de la indumentària, des de les antigues civilitzacions fins al segle XIX. Revisió profunda de la moda del segle XX mitjançant la història de la societat i la seva repercussió estètica. 
Muses de la moda, creadors d'imatge i dissenyadors influents.  
Visió general de les tendències artístiques d' inicis del segle XXI. Sortides i visites a exposicions. 
Visió general dels mestres de la fotografia de moda clásica ( anys 30- anys 70 ). Sortides i visites a exposicions. 
Visió general dels mestres de la fotografia de moda contemporànea ( anys 80’-90 ) i moderna ( anys 2000) . Sortides i visites a exposicions. 
Introducció a les tendències. Icones de la moda i principals iniciadors de tendències. Anàlisi i definició de les tendències actuals. Mitjans de comunicació i la seva influència aplicada a la moda. Interpretació 
de les tendències de moda a través de la cultura visual. Aspectes més destacats de les primeres tendències de la moda. Visió general de les tendències del disseny de moda d'inicis del segle XXI. 
Anàlisis i reflexió crítica entre la moda actual i els continguts creatius i d’estil inherents a la activitat musical i el cinema contemporani. 
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:  PROJECTE DE DISSENY DE MODA  Crèdits ECTS 28 
Tipologia: Obligatòria especialitat  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 3è, 4rt  semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
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Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.  
Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.  
Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Realització de projectes de disseny creatiu de moda aportant resolucions conceptuals, tècniques i formals a partir d'una demanda i d'uns requeriments de programa simulats. 
Aplicació de les tècniques d’il·lustració al desenvolupament de projectes específics i utilitzar la il·lustració com a recurs expressiu autònom. 
Estudi de les tècniques d'elaboració i producció del punt.  
Investigació de les tendències i els colors. Visites al tallers.  
Seguiment d'una metodologia per la bona realització d'un projecte de col·lecció punt.  
Realització d’ una mostra. 
Estudi i resolució de projectes de disseny des d'una perspectiva interdisciplinària i pràctica de processos de treball en equips multidisciplinaris. 
Conèixement de la història dels accessoris de moda.  
Conèixement dels materials i les tècniques pròpies del món dels complements de moda.  
Anàlisi dels volums i les línies necessàries per poder aplicar-ho a la indumentària. 
Realització del primer projecte d´estil on es planteja la traducció de les tendències del moment a una proposta acotada i precisa de  contingut editorial, on escollim el més adient a la línia editorial de la 
publicació de moda especialitzada assignada.  
Realització  del plantejament complert d´un projecte editorial de moda altament creativa, des de el desenvolupament de les temàtiques fins, elecció de fotògraf, localització, elecció de les peces de roba i 
accessoris, càsting i conceptes de  bellesa.  
Realització d´una sessió de fotos real on l´alumne decideix des de la proposta de moda, articulada sota una tendència de moda concreta, fins als conceptes de bellesa. 
Estudi i conciència per part dels alumnes al disseny de moda sostenible amb baix impacte ambiental tenint en compte totes les fases del cicle de vida.  
Adquisició de les eines per estructurar un relat escrit bàsic, relatiu a les novetats de moda o temes afins. 
Desenvolupament de l’ investigació i la estructuració de texts relatius a temes de moda mes avançats i complexes. 
Adquisició d’ un coneixement en les tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador.  
Introduicio als alumnes dins una àmplia base de possibilitats per a produir imatges. 
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Introducció i desenvolupament de les habilitats per a digitalitzar correctament les imatges i saber  utilitzar tots tipus d'arxius i formats. 
La manipulació d'imatges fotogràfiques digitals per crear fotomuntatges que combinin textos i imatges per la presentació de panells de moda.   
Coneixement avançat de tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador.  
Desenvolupament de la consciència dels estudiants de la gran interdependència existent entre el disseny i la tecnologia.  
Realització de portafolis creat segons les investigacions que l'alumne farà servir com eina de treball.  
Recerca els diferents estils , colors, tendències, formes i volums. Personalitzar amb estil propi les propostes del portafolis. 
Proporciona als alumnes un coneixement de les pel·lícules i vídeo clip realitzat da dissenyadors y marques de moda.  
Estudi de noves eines inspiracional i de comunicació, tant de la identitat de la marca com dels conceptes d’estil desenvolupats durant la temporada.   
Realització d’un vídeo clip de moda. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
PROYECTE DISSENY DE MODA I 6 
COLECCIO COMPLEMENTS DE MODA  4 
TÉCNIQUES DE REPRESENTACIÓ DE MODA I 6 
COLECIO PUNT 4 
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 4 
COMUNICACIÓ DE PROJECTE DE MODA I 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 225 Hores 9 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 125Hores 5 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 350 Hores 14 Crèdits ECTS 
TOTAL 700 Hores 28 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Tallers de patronatge, confecció, estampació i dibuix. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
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2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món de la moda; elaborar un panell de tendència, desenvolupar una carta de color i teixit.  
Color, tècniques i formes.  
Disseny d'una col·lecció de punt.  
Confecció d' una peça amb un teixit seleccionat a classe i posteriorment teixit en un taller.  
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món dels diferents sectors.  
Teoria dels materials i història dels complements.  
Taller d’accessoris.  
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real a nivell d´iniciació. 
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real de nivell avançat. 
Aplicació dels conceptes teòrics i pràctics assimilats d´edició de moda, a un exercici real de nivell professional. 
Conèixer els eco- materials amb baix impacte ambiental, tant biològics com tecnològics. 
Anàlisi del Cicle de vida: Materials, producció, transport, ús i fi de vida.  
Presentació del concepte Cradle to Cradle. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura descriptiva. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura creativa i personal. 
Introducció a l' espai de treball, photoshop i illustrator.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques de il·lustració i tècniques mixtes.  
Eines informàtiques i d´expressió visual .  
Experimentació i recerca d' un estil personal de representació.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques audiovisuals per a expressar un concepte i una idea d’estil mitjançant filmacions curtes. 
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: ESTILISME Crèdits ECTS 6 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 5È I 6È SEMESTRE 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.  
Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
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Introducció a l'estilisme de moda i a la fotografia. Anàlisis de col·leccions: temes e inspiracions, peces i accessoris clau.   
Competències dels estilistes i dels fotògrafs en diversos projectes. 
Estudi avançat en l'estilisme i fotografia de moda per obtenir les imatges que transmetin amb caràcter i estil l'esperit de la col·lecció mitjançant sessions fotogràfiques. 
Principis bàsics en la definició de l aimatge de moda, com un conjunt on els conceptes de bellessa com la perruqueria i el maquillatje complementen i ajuden a definir el look final que expressa una tendència 
de moda determinada.  
Estudi de les implicacions de la moda, com una mitjà d´expressió de pensament, caràcter i personalitat al llarg de la hsitòria de la cultura comtemporànea.   
Detecció d´estil generats en l´entorn urbà i reflexió sobre la forma en la que la moda expressa i a l´hora condiciona els anhels de la societat actual.  
Creació de propostes destinades  al espai expositiu comercial,  desde els aparadors a l´interior dels establiments on s´exposen looks ( combinació de peçes de roba i accesoris amb un idea de tendencia) .  
Tractament artístic de l´espai pero acompanyar i ajudar a definir i explicar les tendencies de moda.  
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
ESTILISME MODA I 6 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 25 Hores 1  Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 75 Hores 3  Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Taller de fotografia. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
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Interpretació de col·leccions de moda i traducció de les tendències en proposta d'estilisme, definició i creació de looks, definició de projectes i seguiment d'un briefing. Exercici pràtic.Respondre amb la pròpia 
càmera digital, mitjançant exercicis pràctics, a una sèrie de propostes en relació amb l'aprenentatge teòric, tècnic i conceptual de la fotografia de moda.Diferents estils de creació de look i diferents punts de 
vista per crear una imatge actual, anàlisis de premsa de moda actualitzada, organització d'una sessió fotogràfica i realització de looks a fotografiar, gestió. Conèixer les principals tendències de bellesa 
directament vinculades a les últimes tendencies de moda per tal de definir l´imatge global a definir, per exemple en un sessió de fotos.Conèixer les implicacions social i antropologiques de la moda, per tal 
d´entendre  el ressorgiment de estétiques del passat o de noves formes d´expressió en moda. Saber desenvolupar conceptes de moda i tendència destinats a la exposició estática d´articles de moda com a 
ajuda a la seva promoció i venda. 

OBSERVACIONS: 
 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: GESTIÓ DEL DISSENY DE MODA Crèdits ECTS 6 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 4rt i 5È SEMESTRE 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col.leccions.  
Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Analisis del producte i el seu mercat.  
Conèixement  del sector producte/estil en el sistema de les empreses.  
Organització i problemàtica de producció.  
La funció del “product manager” entre el dissenyador i la indústria. 
Definició i anàlisis de l´ imatge com a clau en la creació d´identitat de marca.  
Comprensió de la relació entre producte e imatge, la seva recíproca vinculació.  
Formulació de nous plantejaments per renovar  el significat de conceptes que ja han caducat , però que poden tornar a replantejar-se.  
Detecció, interpretació i aprofundiment de tendències i altres temes de moda, com a principal eix conceptual d´on deriven les temàtiques a tractar en les diverses seccions d´una publicació especialitzada en 
moda. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
BUSINESS PLAN 4 ECTS 
PROCESSOS DE PRODUCCIÓ 2 ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
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Teoria 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 25 Hores 1  Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 75 Hores 3 Crèdits ECTS 
TOTAL 150Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Les funcions del product manager, introducció al timing de col·lecció; fitxes tècniques,  timing de col·lecció, timing de producció, pla de merchandising, Aprovisionament de matèria prima i tipologia de tallers i 
concepte de codificació.  
Estudi de la vinculació entre la creació d’una imatge determinada i el seu pes determinat en la definició de la identitat de la marca i la seva transformació en eina per competir en el mercat. 
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Creació i contextualització de temes que, provinents de les tendències de moda de 
la temporada es transformen en el material base de les publicacions especialitzades en estil i moda. Exercicis de recerca i d’investigació sobre la matèria assignada. 
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PROJECTE FINAL DE GRAU DE DISSENY DE MODA Crèdits ECTS 30 
Tipologia: Treball final de Grau Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 8é Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
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Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.  
Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.  
Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.  
Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col.leccions. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Presentació final els alumnes seran capaços de crear tota una estratègia de comunicació de moda, relacionada amb la promoció a través del imatge i del estil.  
Primera part del projecte després d’interpretar les tendències del moment,  buscar un dissenyador com a col·laborador i establir els codis propis per definir la seva identitat mitjançant la imatge de forma que el 
resultat final sublimi la seva proposta , reafirmi la seva identitat i col·loqui la marca en un context de moda molt actual.  
Realització d’una sessió de fotos real on  es plasmarà aquesta idea.  
Segona part del projecte final es la preparació de un article complert que cobreix a nivell narratiu tot l’univers creatiu del dissenyador, i a nivell d’imatge el vincula a una de les tendències de la temporada,  
vinculant la seva proposta a altres propostes de dissenyadors afins, amb d’intensió de fer una editorial de moda.   
Exposició i enfoc de manera crítica el  seu treball per descriure tots els conceptes que ha elaborat a l’hora de crear tant l’estilisme com la comunicació.  
Capacitat de plantejar i desenvolupar  conceptual, tècnic i formalment un projecte de fi de carrera.  
Enfoc del projecte, la producció i la comunicació visual d'idees professional i creativament.  
Aplicació dels coneixements tècnics necessaris per entrar al món de la comunicació visual.  
Treball en un projecte de disseny de principi a fi fent especial èmfasi en les fases del projecte: investigació , desenvolupament i producció,  mantenint un enfocament crític i professional. 
Aplicació de conceptes visuals i escrits.  
Tècniques d’investigació.  
Treball en equip i recerca individual.  
Contextualització de temes.  
Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat.  
Aplicació pràctica en el projecte de les fases d'investigació, desenvolupament i producció.  
Presentació del projecte davant un tribunal.   

ASSIGNATURES ORIENTATIVES 

PROJECTE FINAL DE GRAU DE DISSENY DE MODA 30 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
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Aquesta matèria i les seves assignatures només podran ser avaluades i qualificades una vegada superada totes les  assignatures del semestre anterior, inclós les pràctiques professionals. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 225 Hores 9 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 175 Hores 7 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 350 Hores 14 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessaris per l’assignatura. 
Confecció d’entre 1 i 5 peces de vestir. 
Resolució de problemes. 
Treballs d’investigació. 
Tallers: tall, confecció, materials, textures, color, patronatge, presentació. 
Exposició de treballs. 
Treballs en grup. 
Treballs individuals. 
Exercicis d’aplicació. 
Producció acabada i finalitzada de les peces de roba. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant (25%) 
2. Exposicions previes del treball d’investigació (25%). 
3. Treball d’investigació  (entrega i presentació  intermitja del projecte (25%)). 
4. Treball d’investigació (entrega i presentació  final del projecte (25%)). 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Presentació escrita i visual del concepte triat. 
Desenvolupament i investigació de les tècniques de il·lustració i tècniques mixtes. Experimentació i recerca d' un estil personal de representació.  
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Exercicis de recerca i d’investigació sobre la matèria 
assignada.  
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Exercicis de recerca i d’investigació sobre la matèria 
assignada. 
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació i de transformació.  Projectes individuals. Contextualització de temes. Exercicis de recerca i d’investigació sobre la 
matèria assignada. 
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Exercicis de recerca i d’investigació sobre la matèria 
assignada.  
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Concepte d'investigació. Panells de tendències . Recerca de referències socioculturals. Recerca de referències de moda: estils del passats, volum i línea,  carta de color, carta de textures i recursos gràfics ( 
estampats). Idea de plantejament d’estilisme. Recerca  i selecció de peces de roba i accessoris.  Creació de looks totals  amb proves sobre maniquí o model, combinant peces de roba i accessoris de moda per 
donar suport i valor la col·lecció.  Presentació de la proposta al dissenyador i el fotògraf.  Definició de la imatge final amb perruqueria i maquillatge. Realització de la sessió fotogràfica real. Presentació del 
resultat final davant un tribunal. Presentació de la proposta final en una exposició artística.   
Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat. 
Creació dels passos a seguir des del concepte a la presentació del treball, eines de presentació, anàlisis i discussió de casos, tècniques d’improvisació, reconèixer les debilitats i saber manegar-les així com les 
habilitats i saber destacar-les.   
Tutories personalitzades a nivell de expressió de conceptes i presentació pel bon desenvolupament del portafolio del projecte final.  
Talleres tècnics per a la producció de les realització del projecte final de Grau. 
Talleres tècnics per a la producció de les realització de un vídeo clip pel projecte final de Grau. 
OBSERVACIONS: 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PRÀCTIQUES EN EMPRESA Crèdits ECTS 6 
Tipologia: Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Dominar la metodologia d'investigació. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Adquisició de l’experiència professional en una empresa del sector del disseny de moda, patronatge, estilisme, confecció, estampació o retail. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Pràctiques professionals Disseny de Moda 6 ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Només es podran realitzar les pràctiques una vegada superades totes les assignatures del 6è semestre. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
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METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
L’alumne haurà de trobar les pràctiques en una empresa del sector del disseny de moda, patronatge, estilisme, confecció, estampació o retail. 
Realització de treballs supervisats per un tutor designat per part de l’empresa on es col·labora. Aquests treballs a relitzar seran dissenyats per l’equip docent del departament de didàctica i constituiran l’eix 
central de l’assignatura. Estaran orientades i supervisades des del centre de pràctiques y pel centre docent amb un tutor a cada lloc. Les activitats a realitzar estaran constituïdes, tant per sessions presencials 
en el centre de pràctiques com al centre docent. Les activitats estarán pactades abans per part del centre de pràctiques i del centre docent i es classificaran diferentes parts o fases per assolir les competències 
descrites. La realització de les mateixes, sera evidència del seu treball al llarg de l’assignatura y s’entregarà al departament didáctic per facilitar la seva evaluació. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Entrega de les tasques per facilitar l’evaluació dels resultats d’aprenentage i la calificació de cada fase. 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Experiència professional dels coneixements adquirits i les competències desenvolupades durant els 3 anys anteriors.   

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:  OLBIGATÓRIES ITINERARI MODA Crèdits ECTS 78 
Tipologia: Obligatória Itinerari Caràcter: Obligatória Itinerari 
Duració i ubicació temporal: 4rt, 5è , 6è, 7É semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
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Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.  
Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.  
Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.  
Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.  
Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col.leccions.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària.  
Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Realització de projectes de disseny creatiu de moda aportant resolucions conceptuals, tècniques i formals a partir d'una demanda i d'uns requeriments de programa simulats. 
Aplicació de les tècniques d’il·lustració al desenvolupament de projectes específics i utilitzar la il·lustració com a recurs expressiu autònom. 
Estudi de les tècniques d'elaboració i producció del punt.  
Investigació de les tendències i els colors.  
Seguiment d'una metodologia per la bona realització d'un projecte de col·lecció punt.  
Realització d’ una mostra. 
Estudi i resolució projectes de disseny des d'una perspectiva interdisciplinària i pràctica de processos de treball en equips multidisciplinaris. 
Conèixments de la història dels accessoris de moda.  
Conèixements  dels materials i les tècniques pròpies del món dels complements de moda. Saber analitzar els volums i les línies necessàries per poder aplicar-ho a la indumentària. 
Realització del primer projecte d´estil on es planteja la traducció de les tendències del moment a una proposta acotada i precisa de  contingut editorial, on escollim el més adient a la línia editorial de la 
publicació de moda especialitzada assignada.  
Realització  del plantejament complert d´un projecte editorial de moda altament creativa, des de el desenvolupament de les temàtiques fins, elecció de fotògraf, localització, elecció de les peces de roba i 
accessoris, càsting i conceptes de  bellesa.  
Realització d´una sessió de fotos real on l´alumne decideix des de la proposta de moda, articulada sota una tendència de moda concreta, fins als conceptes de bellesa. 
Concienciació del disseny de moda sostenible amb baix impacte ambiental tenint en compte totes les fases del cicle de vida.  
Adquisició de les eines per estructurar un relat escrit bàsic, relatiu a les novetats de moda o temes afins. 
Desenvolupament de l’ investigació i la estructuració de texts relatius a temes de moda mes avançats i complexes. 
Coneixement en les tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador. 
Introducció dins una àmplia base de possibilitats per a produir imatges.  
Desenvolupament de les habilitats per a digitalitzar correctament les imatges i saber  utilitzar tots tipus d'arxius i formats.  
Manipulació d'imatges fotogràfiques digitals per crear fotomuntatges que combinin textos i imatges per la presentació de panells de moda.   
Coneixement avançat de tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador.  
Desenvolupament de la consciència dels estudiants de la gran interdependència existent entre el disseny i la tecnologia.  
Realització de portafolis creat segons les investigacions que l'alumne farà servir com eina de treball.  
Recerca dels diferents estils , colors, tendències, formes i volums. Personalitzar amb estil propi les propostes del portafolis. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
MODELATGE I 4 
MATERIALS I TECNOLOGIA DE MODA II 6 
Técnicas de Representació de moda II 6 
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ULTIMES TENDENCIES DE MODA 4 
PROJECTE DISSENY DE MODA II 6 
Comunicació de Projecte de moda II 6 
SOSTENIBILITAT I MODA 4 
PROJECTE DISSENY DE MODA III 6 
MODELATGE II 4 
PATRONATGE I CONFECCIO II 8 
Comunicació de projecte de moda II 6 
INVESTIGACIO I COMUNICACIO 4 
PATRONATGEi confecció III 4 
MODELATGE III 4 
WORKSHOPS MULTIDISCIPLINARS 6 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
PROJECTE DISSENY DE MODA II només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada PROJECTE DISSENY DE MODA I. 
MATERIALS I TECNOLOGIA II només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada MATERIALS I TECNOLOGIA I. 
PATRONATGE I CONFECCIÓ II només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada PATRONATGE I CONFECCIÓ I. 
MODELATGE II només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada MODELATGE I. 
MODELATGE III només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada MODELATGE I i II. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 275 Hores 11 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 925 Hores 37 Crèdits ECTS 
TOTAL 1950Hores 78 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (50%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Tallers de dibuix, materials, confecció i patronatge. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (50%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
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1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món de la moda; elaborar un panell de tendència, desenvolupar una carta de color i teixit.  
Color, tècniques i formes.  
Disseny d'una col·lecció de punt. Confecció d' una peça amb un teixit seleccionat a classe i posteriorment teixit en un taller.  
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món dels diferents sectors.  
Teoria dels materials i història dels complements. Taller d’accessoris.  
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real a nivell d´iniciació. 
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real de nivell avançat. 
Aplicació dels conceptes teòrics i pràctics assimilats d´edició de moda, a un exercici real de nivell professional. 
Conèixer els eco- materials amb baix impacte ambiental, tant biològics com tecnològics.Anàlisi del Cicle de vida: Materials, producció, transport, ús i fi de vida. Presentació del concepte Cradle to Cradle. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura descriptiva. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura creativa i personal. 
Introducció a l' espai de treball, photoshop i illustrator.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques de il·lustració i tècniques mixtes. Eines informàtiques i d´expressió visual . Experimentació i recerca d' un estil personal de representació.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques audiovisuals per a expressar un concepte i una idea d’estil mitjançant filmacions curtes. 
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:  OLBIGATÓRIES ITINERARI ESTILISME I COMUNICACIO DE MODA Crèdits ECTS 78 
Tipologia: obligatória itinerari Caràcter: obligatória itinerari 
Duració i ubicació temporal: 4rt, 5è , 6è, 7É semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
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Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.  
Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.  
Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.  
Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.  
Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col.leccions.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària.  
Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Realització de projectes de disseny creatiu de moda aportant resolucions conceptuals, tècniques i formals a partir d'una demanda i d'uns requeriments de programa simulats. 
Aplicació de les tècniques d’il·lustració al desenvolupament de projectes específics i utilitzar la il·lustració com a recurs expressiu autònom. 
Estudi de les tècniques d'elaboració i producció del punt.  
Investigació de les tendències i els colors. Visites al tallers.  
Seguiment d'una metodologia per la bona realització d'un projecte de col·lecció punt.  
Realització una mostra. 
Estudi i resolució projectes de disseny des d'una perspectiva interdisciplinària i pràctica de processos de treball en equips multidisciplinaris. 
Conèixement de la història dels accessoris de moda.  
Conèixement dels materials i les tècniques pròpies del món dels complements de moda.  
Anàlisis dels volums i les línies necessàries per poder aplicar-ho a la indumentària. 
Realització del primer projecte d´estil on es planteja la traducció de les tendències del moment a una proposta acotada i precisa de  contingut editorial, on escollim el més adient a la línia editorial de la 
publicació de moda especialitzada assignada.  
Realització  del plantejament complert d´un projecte editorial de moda altament creativa, des de el desenvolupament de les temàtiques fins, elecció de fotògraf, localització, elecció de les peces de roba i 
accessoris, càsting i conceptes de  bellesa.  
Realització d´una sessió de fotos real on l´alumne decideix des de la proposta de moda, articulada sota una tendència de moda concreta, fins als conceptes de bellesa. 
Conscienciació dels alumnes al disseny de moda sostenible amb baix impacte ambiental tenint en compte totes les fases del cicle de vida.  
Estudi d’eines per estructurar un relat escrit bàsic, relatiu a les novetats de moda o temes afins. 
Desenvolupament de l’ investigació i la estructuració de texts relatius a temes de moda mes avançats i complexes. 
Coneixement en les tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador. Introduir els alumnes dins una àmplia base de possibilitats per a produir imatges.  
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Adquisició de les habilitats per a digitalitzar correctament les imatges i saber  utilitzar tots tipus d'arxius i formats.  
Manipulació d'imatges fotogràfiques digitals per crear fotomuntatges que combinin textos i imatges per la presentació de panells de moda.   
Coneixement avançat de tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador.  
Desenvolupament de la consciència dels estudiants de la gran interdependència existent entre el disseny i la tecnologia.  
Realització de portafolis creat segons les investigacions que l'alumne farà servir com eina de treball.  
Recerca dels diferents estils , colors, tendències, formes i volums. 
Personalització amb estil propi les propostes del portafolis. 
Proporciona als alumnes un coneixement de les pel·lícules i vídeo clip realitzat da dissenyadors y marques de moda.  
Estudi de noves eines inspiracional i de comunicació, tant de la identitat de la marca com dels conceptes d’estil desenvolupats durant la temporada.   
Realització un vídeo clip de moda. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
MODELATGE I 4 
PROYECTE ESTILISME DE MODA II 6 
MATERIALS I TECNOLOGIA DE MODA II 6 
ULTIMES TENDENCIES DE MODA 4 
HISTORIA DEL COMPLEMENTS DE MODA 4 
ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA DE LA MODA 4 
SOSTENIBILITAT I MODA 4 
EDICIO DE MODA I 6 
PROJECTE ESTILISME DE MODA III 6 
ASESORIA D'IMATGE 4 
Comunicació de projecte de estilismo I 6 
Comunicació de projecte de moda II 6 
INVESTIGACIO I COMUNICACIO 4 
EDICIO DE MODA II 4 
ESTRATEGIA DE MARCA 4 
WORKSHOPS MULTIDISCIPLIONARS 6 
MODELATGE I 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
EDICIÓ DE MODA II  només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superadaEDICIÓ DE MODA I. 
MATERIALS I TECNOLOGIA II només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada MATERIALS I TECNOLOGIA I. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 275 Hores 11 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 925 Hores 37 Crèdits ECTS 
TOTAL 1950Hores 78 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (50%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
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Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Tallers de fotografía, dibuix, materials, confecció i patronatge. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (50%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món de la moda; elaborar un panell de tendència, desenvolupar una carta de color i teixit.  
Color, tècniques i formes.  
Disseny d'una col·lecció de punt. Confecció d' una peça amb un teixit seleccionat a classe i posteriorment teixit en un taller.  
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món dels diferents sectors.  
Teoria dels materials i història dels complements. Taller d’accessoris.  
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real a nivell d´iniciació. 
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real de nivell avançat. 
Aplicació dels conceptes teòrics i pràctics assimilats d´edició de moda, a un exercici real de nivell professional. 
Conèixer els eco- materials amb baix impacte ambiental, tant biològics com tecnològics.Anàlisi del Cicle de vida: Materials, producció, transport, ús i fi de vida. Presentació del concepte Cradle to Cradle. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura descriptiva. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura creativa i personal. 
Introducció a l' espai de treball, photoshop i illustrator.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques de il·lustració i tècniques mixtes. Eines informàtiques i d´expressió visual . Experimentació i recerca d' un estil personal de representació.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques audiovisuals per a expressar un concepte i una idea d’estil mitjançant filmacions curtes. 
OBSERVACIONS: 
 
 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:  OBLIGATÓRIES ITINERARI COMPLEMENTS DE MODA Crèdits ECTS 78 
Tipologia: Obligatória Itinerari Caràcter: Obligatória Itinerari 
Duració i ubicació temporal: 4rt, 5è , 6è, 7É semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
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Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionaments materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.  
Concebre i materialitzar projectes de disseny de moda i indumentària que integrin els aspectes formals, materials, tècnics, funcionals, comunicatius i de realització.  
Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.  
Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.  
Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.  
Fonamentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.  
Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.  
Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegin durant el desenvolupament i execució del projecte.  
Analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col.leccions.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària.  
Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Realització de projectes de disseny creatiu de moda aportant resolucions conceptuals, tècniques i formals a partir d'una demanda i d'uns requeriments de programa simulats. 
Aplicació de les tècniques d’il·lustració al desenvolupament de projectes específics i utilitzar la il·lustració com a recurs expressiu autònom. 
Estudi de les tècniques d'elaboració i producció del punt.  
Investigarció de les tendències i els colors. Visites al tallers.  
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Seguiment d'una metodologia per la bona realització d'un projecte de col·lecció punt.  
Realització d’ una mostra. 
Estudi i resolució projectes de disseny des d'una perspectiva interdisciplinària i pràctica de processos de treball en equips multidisciplinaris. 
Conèixement de la història dels accessoris de moda.  
Conèixement dels materials i les tècniques pròpies del món dels complements de moda. Saber analitzar els volums i les línies necessàries per poder aplicar-ho a la indumentària. 
Realització del primer projecte d´estil on es planteja la traducció de les tendències del moment a una proposta acotada i precisa de  contingut editorial, on escollim el més adient a la línia editorial de la 
publicació de moda especialitzada assignada.  
Realització  del plantejament complert d´un projecte editorial de moda altament creativa, des de el desenvolupament de les temàtiques fins, elecció de fotògraf, localització, elecció de les peces de roba i 
accessoris, càsting i conceptes de  bellesa.  
Realització d´una sessió de fotos real on l´alumne decideix des de la proposta de moda, articulada sota una tendència de moda concreta, fins als conceptes de bellesa. 
Conscienciació dels alumnes al disseny de moda sostenible amb baix impacte ambiental tenint en compte totes les fases del cicle de vida.  
Estudi i desenvolupament de les eines per estructurar un relat escrit bàsic, relatiu a les novetats de moda o temes afins. 
Desenvolupament de l’ investigació i la estructuració de texts relatius a temes de moda mes avançats i complexes. 
Coneixement en les tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador.  
Introducció als alumnes dins una àmplia base de possibilitats per a produir imatges.  
Adquisició i desenvolupament de les habilitats per a digitalitzar correctament les imatges i saber  utilitzar tots tipus d'arxius i formats.  
Manipulació d'imatges fotogràfiques digitals per crear fotomuntatges que combinin textos i imatges per la presentació de panells de moda.   
Coneixement avançat de tècniques d'imatge digital i disseny assistit per ordinador.  
Desenvolupament de la consciència dels estudiants de la gran interdependència existent entre el disseny i la tecnologia.  
Realitazació de portafolis creat segons les investigacions que l'alumne farà servir com eina de treball.  
Recerca dels diferents estils , colors, tendències, formes i volums. Personalitzar amb estil propi les propostes del portafolis. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
MODELATGE I 4 
TECNOLOGIA DE COMPLEMENTS DE MODA I 8 
Técnicas de Representació de complements I 6 
ULTIMES TENDENCIES DE MODA 4 
HISTORIA DEL COMPLEMENTS DE MODA 4 
PROJECTE COMPLEMENTS DE MODA II 6 
Comunicació de Projecte de complements I 6 
SOSTENIBILITAT I MODA 4 
PROJECTE COMPLEMENTS DE MODAIII 6 
TALLER MARROQUINERIA I 6 
Comunicació de projecte de moda II 6 
INVESTIGACIO I COMUNICACIO 4 
Tecnologia COMPLEMENTS DE MODA II 4 
TALLER MARROQUINERIA II 4 
WORKSHOPS MULTIDISCIPLIONARS 6 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
PROJECTE COMPLEMENTS DE MODA II  només podrà ser avaluada i qualificada una vegada superada PROJECTE  COMPLEMENTS DE MODA I 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 275 Hores 11 Crèdits ECTS 
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Trabajo autònom 925 Hores 37 Crèdits ECTS 
TOTAL 1950Hores 78 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (50%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Tallers de fotografía, dibuix, materials, confecció i patronatge. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (50%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món de la moda; elaborar un panell de tendència, desenvolupar una carta de color i teixit.  
Color, tècniques i formes.  
Disseny d'una col·lecció de punt. Confecció d' una peça amb un teixit seleccionat a classe i posteriorment teixit en un taller.  
Observar l' entorn i la seva interpretació en el món dels diferents sectors.  
Teoria dels materials i història dels complements. Taller d’accessoris.  
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real a nivell d´iniciació. 
Aplicació dels conceptes teòrics d´edició de moda, a un exercici real de nivell avançat. 
Aplicació dels conceptes teòrics i pràctics assimilats d´edició de moda, a un exercici real de nivell professional. 
Conèixer els eco- materials amb baix impacte ambiental, tant biològics com tecnològics.Anàlisi del Cicle de vida: Materials, producció, transport, ús i fi de vida. Presentació del concepte Cradle to Cradle. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura descriptiva. 
Tallers teòrics i pràctics de lectura i escriptura creativa i personal. 
Introducció a l' espai de treball, photoshop i illustrator.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques de il·lustració i tècniques mixtes. Eines informàtiques i d´expressió visual . Experimentació i recerca d' un estil personal de representació.  
Desenvolupament i investigació de les tècniques audiovisuals per a expressar un concepte i una idea d’estil mitjançant filmacions curtes. 
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:MATERIALS I TECNOLOGIA APLICAT  A DISSENY DE PRODUCTE Crèdits ECTS  29 
Tipologia: OBLIGATORIA ESPECIALITAT  Caràcter: Obligatòria  
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Duració i ubicació temporal: 3è, 4rt, 5e, 6e, semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Valorar i integrar la dimensió estètica en relació a l'ús i funcionalitat del producte.  
Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes.  
Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.  
Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i sistemes.  
Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.  
Dominar els recursos graficoplàstics de la representació bi i tridimensional.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.  
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Estudi de la interrelació entre els coneixements d’Ergonomia I els de Disseny, així com la seva aplicació en el Projecte.   
Introducció en la localització de les fonts i bases de dades d’informació ergonòmica. 
Realització pràctiques per a la obtenció de dades objectives i subjectives. 
Interpretació de las Normatives Tècniques existents. 
Trasllad, mitjançant experiències personals, la formulació operativa al projecte de disseny 
Disseny sostenible: teoria i pràctica 
Adquisisció de la coneixença de com dissenyar productes amb baix impacte ambiental tenint en compte totes les fases del cicle de vida del projecte sense menysprear el procés de Disseny (funció, estètica, 
cost) 
Capacitat de reconèixer  que és realment un eco disseny i el que no ho és. 
Comunicació de manera correcta els aspectes de la sostenibilitat de cada projecte. 
Estudi de les propietats físiques, químiques i mecàniques dels materials. Estructures i sistemes. Eines de valoració i projectació  dels aspectes tècnics del disseny aplicats al projecte. 
Domini del dibuix a ma alçada dels conceptes propis. 
Formalització dels objectes. Primers traços de les diferents vistes i perspectives. 
Domini de les tècniques de render per donar color i ombres als dibuixos per aconseguir un nivell de realisme. Dominar les tècniques de representació gràfiques digitals com a complement del dibuix manual per editar les 
imatges. 
Adquisició d’ un estil propi de dibuix per diferenciar-te dels demés professionals. 
Desenvolupament de les habilitats personals a través dels materials per a comunicar idees i conceptes per reforçar la seva metodologia de treball.  
Ensenyament teòric - pràctic sobre processos, materials, màquines i eines. 
Creació, experimentació i investigació formal a través de projectes i objectes. 
Práctica i estudi de les possibilitats plàstiques i tècniques dels materials per a poder dissenyar segons els seus paràmetres. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
TECNIQUES DE REPRESENT DE DISSENY DE DISSENY DE PRODUCTE I 4 
INFORMATICA DE DISSENY DE PRODUCTE I  6 
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DIBUIX TECNIC DE DISSENY DE PRODUCTE I 4 
VOLUM DE DISSENY DE PRODUCTE   3 
TECNOLOGIA DE DISSENY DE PRODUCTE I 6 
TECNOLOGIA DE DISSENY DE PRODUCTE II  6 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
TECNOLOGIA DE DISSENY DE PRODUCTE  II:Aquesta assignatura només podrà ser avaluada i qualificada superada l'assignatura TECNOLOGIA DE DISSENY DE PRODUCTE I 
INFORMATICA DEDISSENY DE PRODUCTE II :Aquesta assignatura només podrà ser avaluada i qualificada superada l'assignatura  INFORMATICA DISSENY DE PRODUCTE I 
COMUNICACIO DE PROJECTE DISSENY DE PRODUCTE I :Aquesta assignatura només podrà ser avaluada i qualificada superada l'assignatura  COMUNICACIO DE PROJECTE I i II. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 250 Hores 10 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 625 Hores 13 Crèdits ECTS 
TOTAL 725Hores 29 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Taller de dibuix, materials i modelació. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor.25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria.25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa.25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Realització de diferents exercicis per entendre les possibilitats dels materials. Passatge del 2D al 3D amb materials tipus cartró, PVC. Modelatge amb materials adequats.  Construcció de volums amb el sistema 
de treure material (tallar, buidar, llimar, foradar) amb material adequats. Realització  d’un exercicis final formalitzant una idea del propia alumne treballada en l’assignatura de projecte. Fonaments de física i 
tecnologia. Aliatges fèrrics. Aliatges no fèrrics, materials ceràmics. Tractaments tèrmics i acabats superficialsIntroducció als plàstics i acabats en plàstic. Reconeixement de materials / Exercicis d’aplicació de 
materials. Transformació dels metalls. Transformació dels plàstics. Construcció de prototips. Sistemes d’unió. Disseny de mecanismes. Disseny en plàstic. Disseny en metall i altres materials. Disseny 
estructural. Realització d’un projecte finalRealització de diferents exercicis per aplicar els coneixements tècnics dintre el món del vehicle públic i privat. 
-Sketches i utilització de panells d’inspiració per comunicar clarament i amb estil les primeres idees d’un projecte. Principis de dibuix a ma alçada. Desenvolupament de sketch i definició de proporcions i vistes 
dels objectes elementals. Desenvolupament de sketch i definició de les perspectives còniques i punts de fuga/ side view. Renders amb retolador. Introducció als programes d’edició d’imatge com a medi de 
modificació i perfeccionament dels dibuixos.Relació entre Ergonomia I Disseny. Disseny espai temporal. Sistema Home – Màquina. Antropometria. Sistema múscul-esquelètic. Ergonomia postural . Sistema 
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DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:HISTÒRIA DEL DISSENY DE PRODUCTE Crèdits ECTS 4 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT I Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 3É  Semestre  
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Estudi d’un base històrica ordenada i lògica del món del transport i el disseny de producte.  
Construcció d’una línea de temps en la seva ment per poder utilitzar-la com a base conceptual dels seus propis projectes. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Hª DEL DISSENY PRODUCTE  4 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 40 Hores 1,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 10Hores 0,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

cardiovascular, respiratori y metabòlic. Ergonomia de l’esforç físic. Que és el disseny sostenible.-Presentació d’exemples actuals de eco disseny en el mercat actual.-Definició “petjada ecològica”.-Les 5Rs: re 
utilitzar, reduir, reciclar, respectar i restaurar.-Anàlisi del Cicle de vida: Materials, producció, transport, ús i fi de vida.-Els Eco- materials no existeixen? Anàlisis de postres de materials amb baix impacte 
ambiental, tant biològics com tecnològics.-Presentació del concepte Cradle to Cradle.-Biònica  
OBSERVACIONS: 
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Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Adquisició  de les eines adequades per trobar els elements que es podem veure avui en dia en el món de l’ interiorisme i el disseny de producte i el trasnport. Dotar a l’alumnat d’un esperit crític vers les noves 
tendències. 
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:PROJECTE ENVASOS I EMBALATGES Crèdits ECTS 6 
Tipologia: OBLIGATÒRIA ESPECIALITAT Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 3È SEMESTRE 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb els requisits i relacions estructurals, organitzatives, funcionals, expressives i econòmiques definides en el projecte.  
Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.  
Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.  
Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Conèixement de les pràctiques necessàries per aplicar la gràfica als envasos 
Anàlisis dels envasos que existeixen en el mercat I reconèixer els materials més utilitzats 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
PROJECTE PÀCKAGING 6 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 45 Hores 1,8 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 30 Hores 1,2 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 75 Hores 3 Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
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Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 
1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Taller: dibuix, materials, maquetes. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Transformació del material bidimensional a tridimensional.: Geometria plana aplicada. Estudi de l’aprofitament del material. 
 Exercicis en suports informàtics per la aplicació gràfica a l’envàs 
 Estudi d’una marca en concret, estudi de l’usuari, de les seves necessitats.  
 Recerca de nous materials.  
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:PROJECTES DE PRODUCTES I SISTEMES Crèdits ECTS  27 
Tipologia: Obligatòria especialitat  Caràcter: Obligatòria  
Duració i ubicació temporal: 3è, 4rt, 5è, 6è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
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Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb els requisits i relacions estructurals, organitzatives, funcionals, expressives i econòmiques definides en el projecte.  
Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.  
Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.  
Valorar i integrar la dimensió estètica en relació a l'ús i funcionalitat del producte.  
Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes.  
Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.  
Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.  
Dominar els recursos graficoplàstics de la representació bi i tridimensional.  
Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte.  
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Estudi d’un projecte de Advanced design seguint una metodologia enfocada a la innovació de nous productes. 
Creació de escenaris futurs, gràcies a un anàlisis profund del present i del passat, amb la finalitat d’elaborar noves idees aplicables al nou entorn. 
Analisis  del projecte baix el punt de vista del mercat, de la societat i de la tecnologia, per definir, de manera objectiva les àrees d’oportunitats. 
Disseny i desenvolupamanet de nous sistemes de transport en relació a les necessitats detectades en els punts anteriors. 
Técniques per a presentar, tant digitalment com oralment tot el procés de disseny. 
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny interdisciplinaris. Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del disseny, tant vers la seva comprensió com acceptació.  
Tecnologia digital per la presentació y la comunicació del projecte.  
Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 
Descobirment dels processos productius per poder fabricar l’objecte dissenyat. 
Control de competències adquirides mitjançant una presentació de l’alumne a un claustre format per professors i professionals del sector 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
PROJECTE DOMESTIC 4 
PROJECTE INTERDISCIPLINARI 4 
PROJECTE ERGONOMIA 3 
PROJECTE TECNIC I 4 
PROJECTE STYLING  6 
PROJECTE TECNIC II 6 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
ACTIVITATES FORMATIVES 
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Teoria 250 Hores 10 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 325 Hores 13  Crèdits ECTS 
TOTAL 675 Hores 27 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (50%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes técnics, ergonomia i estil. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Tallers: materials, dibuix, maquetes. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (50%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
Realització d’un projecte posant la màxima atenció a la definició completa de forma mitjançant les diferents eines apreses. 
Definició de detalls estètics i tècnics. 
Es proposa un brief per dissenyar un producte domèstic amb noves prestacions tècniques i amb un posicionament en el mercat clarament definit, on el dissenyador tindrà que presentar una proposta estilística 
que doni resposta a tots els requisits exposats tant pel potencial client - empresa com per l’usuari final. 
-Concepte: Elaboració del briefing 
-Sketching: Interpretació del concepte 
-Package: Definició prèvia mitjançant Blueprint 
-Presentació de l’ abans projecte: Congelació del concepte 
-Package i Blueprint: Definició de la forma a través dels planells i modelat previ en CAD. 
-Maqueta E 1/10: Primera revisió en físic. 
-Package i Blueprint: Redefinició de la forma a partir de la revisió i inici de modelat en CAD. 
-Rendering: representació i evolució de les propostes i modelat 3D en CAD 
-Presentació abans projecte: Congelació del Disseny 
-Modelat: maqueta física de Clay E1/4 i model virtual. 
-Presentació de la metodologia de treball. 
-Abstracció del brief.  
-Anàlisi de les tendències socials de producte i de disseny. 
-Definició de les àrees d’oportunitats en relació amb el mercat, la societat i la tecnologia.  
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-Definició del target i posicionament del producte. 
-Conceptualització 
-Definició del producte 
-Desenvolupament del producte 
-Desenvolupament dels dibuixos i revisió col·lectiva 
-Com presentar: memòria del curs, suport digital i presentació oral. 
-El tema proposat i el procés d’aprenentatge, respon al desenvolupament didàctic d’una metodologia genèrica del projecte, apta per ser aplicada a qualsevol tipologia de producte.  
-Coneixement i pràctica del procés de disseny. Des del concepte a la idea, des de la formalització al refinat final.  
-Desenvolupament de exercicis que desenvolupin la capacitat imaginativa i la de formalització. 
-Adquisició i aplicació dels coneixements adquirits, mitjançant un sistema crític i analític. 
Investigació: Aproximació històrica al producte 
L’usuari: localització de necessitats i aproximació de l’entorn (tendències, noves Technologies) 
El mercat: Aproximació a les solucions de competències. 
Anàlisi i filtrat de la Informació: Seleccionant els focus de treball 
Elaboració d’un briefing: com elaborar un briefing. Elements imprescindibles 
Generació de idees i conceptes: Introducció a les tècniques de creativitat 
Gestió de equips, rols i actituds 
Selecció i classificació de les idees: Mètodes de classificar i visualitzar la informació. Establir criteris de valoració.  
Desenvolupament del concepte seleccionat 
Sketchs, maquetes, 3D i altres eines de representació 
Comunicació gestual i verbal 
Organització de la informació. Síntesis 
-Breu introducció al món de la Nàutica. 
-Tipus d’embarcacions, categories, estructura bàsica d’una embarcació, nomenclatura bàsica de les tipologies d’embarcacions i les seves zones. 
-Exposició de 4 briefs a escollir per cada alumne per desenvolupar un projecte de disseny de estil i concepte de manera individual. 
Aproximació pràctica al disseny d’espais urbans. Introducció a la remodelació d’espais urbans aplicant sempre més d’una utilitat. Introducció a la investigació de camp sobre les necessitats dels ciutadans. 
Entendre la importància dels éssers  humans com a usuaris. Investigació de la comunicació de continguts en un espai específic. Ensenyar a l’alumne la potencialitat de treballar amb alumnes d’altres 
especialitats. 
Aproximació pràctica al disseny d’espais efímers. Introducció a la remodelació d’espais urbans aplicant sempre més d’una utilitat. Introducció a la investigació de camp sobre les necessitats dels ciutadans. 
Entendre la importància dels éssers  humans com a usuaris. Investigació de la comunicació de continguts en un espai específic. Ensenyar a l’alumne la potencialitat de treballar amb alumnes d’altres 
especialitats. 
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA:GESTIÓ DEL DISSENY DE PRODUCTE Crèdits ECTS 4 
Tipologia: OBLITATÒRIA ESPECIALITAT Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 5è Semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu,dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny 
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
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Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.  
Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Adquisició d’una visió pràctica de l’anàlisi i la planificació del màrqueting vers el disseny de producte. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
 MARKETING DE DISSNEY DE PRODUCTE 4 Crèdtis ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 30 Hores 1,2 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 20 Hores 0,8 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 50 Hores 2 Crèdits ECTS 
TOTAL 100 Hores 4 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes frontals (37.5%). 
2. Seminaris teòrics i presentacions (37.5%) 
3. Estudi guiat: 

 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 
Fora de l’aula (60%) 

4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Transformació del material bidimensional a tridimensional.: Geometria plana aplicada. Estudi de l’aprofitament del material. 
 Exercicis en suports informàtics per la aplicació gràfica a l’envàs 
 Estudi d’una marca en concret, estudi de l’usuari, de les seves necessitats.  
 Recerca de nous materials.  
OBSERVACIONS: 
 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PROJECTE FINAL DE DISSENY DE PRODUCTE Crèdits ECTS 30 
Tipologia: OBLIGATÓRIA ESPECIALITAT Caràcter: Obligatòria 
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Duració i ubicació temporal: 8è Semestrre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu,dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny 
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb els requisits i relacions estructurals, organitzatives, funcionals, expressives i econòmiques definides en el projecte.  
Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.  
Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.  
Valorar i integrar la dimensió estètica en relació a l'ús i funcionalitat del producte.  
Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.  
Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Aplicació dels coneixements tècnics necessaris per entrar al món del disseny de producte i/o Transport.  
Treball en un projecte de disseny de principi a fi, controlant totes les parts relacionades, des de l’ investigació del tema, la definició d'una marca específica, l'abastament i la selecció dels materials adequats, 
fins el disseny i creació dels interiors així com la presentació.  
Identificació de les tendències i fonts d'estil en el seu treball.  
Comparació de la seva idea a les exigències del món de la moda actual.  
Enfoc crític i descripció del seu treball. 
Capacitat de plantejar i desenvolupar  conceptual, tècnic i formalment un projecte de fi de carrera.  
Enfoc del projecte, la producció i la comunicació visual d'idees professional i creativament.  
Aplicació dels coneixements tècnics necessaris per entrar al món de la comunicació visual.  
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Treball en un projecte de disseny de principi a fi fent especial èmfasi en les fases del projecte: investigació , desenvolupament i producció,  mantenint un enfocament crític i professional. 
Aplicació de conceptes visuals i escrits.  
Tècniques d’investigació.  
Treball en equip i recerca individual.  
Contextualització de temes.  
Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat.  
Aplicació pràctica en el projecte de les fases d'investigació, desenvolupament i producció.  
Presentació del projecte davant un tribunal.  
Presentació del projecte davant una empresa col•laboradora. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Projecte final de disseny de producte 30 Crèdits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
El Projecte final de disseny de producte només podrà ser evaluat una vegada superades totes les assignatures dels semestres anteriors, inclós les pràctiques. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 225 Hores 9 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 175 Hores 7 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 350 Hores 14 Crèdits ECTS 
TOTAL 750 Hores 30 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software. 
Modelació 3d dels prototips a escala o escala real. 
Tallers: modelació, dibuix, software, color, textures, materials. 
Resolució de problemes. 
Treballs d’investigació. 
Exposició de treballs. 
Treballs en grup. 
Exercicis d’aplicació. 
Producció acabada del projecte i el prototip. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant (25%) 
2. Exposicions previes del treball d’investigació (25%). 
3. Treball d’investigació  (entrega i presentació  intermitja del projecte (25%)). 
4. Treball d’investigació (entrega i presentació  final del projecte (25%)). 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
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Introducció a qüestions importants: conceptes visuals i escrits. Tècniques d’investigació. Treball en equip i recerca individual. Contextualització de temes. Presentació escrita i visual del concepte de tesis triat. 
Concepte d'investigació. Panell de tendències. Recerca de materials. Disseny i possible realització escala 1:1 de detalls constructius del projecte. Portafolio, il·lustracions, renders i fotografies. Planimetria 
tècniques. Realització de les maquetes d’estudi, funcionals i final. Presentació del projecte davant un tribunal. Presentació del projecte davant una empresa col·laboradora.  
Creació del llibre final de projecte de grau amb tots els estadis intermedis del projecte: Recerca, investigació, propostes intermèdies i proposta final, utilitzant tant medis digitals com manuals. Aprendre a fer 
exposicions orals com a medi de comunicar un projecte. 
Proveir als alumnes dels coneixements avançats per renderitzar i fer animacions tridimensionals d'espais i objectes. 
Realització de les maquetes necessàries durant el projecte de final de grau: Maqueta de recerca, Investigació, detalls funcionals, propostes intermèdies i proposta final. 

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: PRÀCTIQUES EN EMPRESA Crèdits ECTS 6 
Tipologia: Obligatòria Especialitat  Caràcter: Obligatòria 
Duració i ubicació temporal: 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.  
Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  
Cercar l'excel lència i la qualitat en la seva activitat professional.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Adquisició de l’experiència professional en una empresa del sector del transport, automoció, disseny industrial, disseny de mobiliari, deliniació, aquitectura. 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Pràctiques professionals Disseny de Producte  6 Crédits ECTS 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
Pràctiques professionals: s’establirà un mínim de 6 crèdits . només es podran cursar una vegada acabes totes les assigntures obligatories del pla d’estudis. 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 0 Hores 0 Crèdits ECTS 
TOTAL 150 Hores 6 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
L’alumne haurà de buscar pràctiques en una empresa del sector del transport, automoció, disseny industrial, disseny de mobiliari, deliniació, aquitectura. 
Realització de treballs supervisats per un tutor designat per part de l’empresa on es col·labora. Aquests treballs a relitzar seran dissenyats per l’equip docent del departament de didàctica i constituiran l’eix 
central de l’assignatura. Estaran orientades i supervisades des del centre de pràctiques y pel centre docent amb un tutor a cada lloc. Les activitats a realitzar estaran constituïdes, tant per sessions presencials 
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en el centre de pràctiques com al centre docent. Les activitats estarán pactades abans per part del centre de pràctiques i del centre docent i es classificaran diferentes parts o fases per assolir les 
competències descrites. La realització de les mateixes, sera evidència del seu treball al llarg de l’assignatura y s’entregarà al departament didáctic per facilitar la seva evaluació. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Entrega de les tasques per facilitar l’evaluació dels resultats d’aprenentage i la calificació de cada fase. 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
 Experiència professional dels coneixements adquirits i les competències desenvolupades durant els 3 anys anteriors.   

 
DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÒRIES ITINERARI PRODUCTE Crèdits ECTS  70 
Tipologia: Obligatóries Itinerari Caràcter: Obligatóries Itinerari 
Duració i ubicació temporal: 3è, 5è, 6è, 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
-Anàlisi de les tendències socials de producte i de disseny. 
-Definició de les àrees d’oportunitats en relació amb el mercat, la societat i la tecnologia.  
-Definició del target i posicionament del producte. 
-Conceptualització 
-Definició del producte 
-Desenvolupament del producte 
-Desenvolupament dels dibuixos i revisió col·lectiva 
-Com presentar: memòria del curs, suport digital i presentació oral. 
-El tema proposat i el procés d’aprenentatge, respon al desenvolupament didàctic d’una metodologia genèrica del projecte, apta per ser aplicada a qualsevol tipologia de producte.  
-Coneixement i pràctica del procés de disseny. Des del concepte a la idea, des de la formalització al refinat final.  
-Desenvolupament de exercicis que desenvolupin la capacitat imaginativa i la de formalització. 
-Adquisició i aplicació dels coneixements adquirits, mitjançant un sistema crític i analític. 
Investigació: Aproximació històrica al producte 
L’usuari: localització de necessitats i aproximació de l’entorn (tendències, noves Technologies) 
El mercat: Aproximació a les solucions de competències. 
Anàlisi i filtrat de la Informació: Seleccionant els focus de treball 
Elaboració d’un briefing: com elaborar un briefing. Elements imprescindibles 
Generació de idees i conceptes: Introducció a les tècniques de creativitat 
Gestió de equips, rols i actituds 
Selecció i classificació de les idees: Mètodes de classificar i visualitzar la informació. Establir criteris de valoració.  
Desenvolupament del concepte seleccionat 
Sketchs, maquetes, 3D i altres eines de representació 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Estudi avançat d’ un projecte de Advanced design seguint una metodologia enfocada a la innovació de nous productes. 
Estudi i guia a  la creació de escenaris futurs, gràcies a un anàlisis profund del present i del passat, amb la finalitat d’elaborar noves idees aplicables al nou entorn- 
Analisis del projecte baix el punt de vista del mercat, de la societat i de la tecnologia, per definir, de manera objectiva les àrees d’oportunitats. 
Disseny i desenvolupament de nous sistemes de transport en relació a les necessitats detectades en els punts anteriors. 
Adquisició d’eines per presentar, tant digitalment com oralment tot el procés de disseny. 
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny interdisciplinaris.  
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del disseny, tant vers la seva comprensió com acceptació.  
Tecnologia digital per la presentació y la comunicació del projecte.  
Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 
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Descobriment i estudi dels processos productius per poder fabricar l’objecte dissenyat. 
Control de competències adquirides mitjançant una presentació de l’alumne a un claustre format per professors i professionals del sector 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Workshop Interdisciplinar I 2 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
PROJECTE IL·LUMINACIÓ 4 
PROJECTE TÉXTIL MOVIL 4 
INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II 2 
PROJECTE PDP 6 
PROJECTE MATERIAL - URBANS 6 
PROJECTE 2 RODES 4 
TALLER DISSENY PRODUCTE I 12 
COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II 4 
PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT 6 
PROJECTE  EFÍMER 4 
TALLER DISSENY DE PRODUCTE II 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2 
PROJECTE  MOVILITAT 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 640 Hores 25,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 160 Hores 6,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 950 Hores 38 Crèdits ECTS 
TOTAL 1750 Hores 70 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per  TENDÈNCIES, INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II, INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II, COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 
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Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 
Per WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI,  WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II, PROJECTE IL·LUMINACIÓ, PROJECTE TÉXTIL MOVIL, PROJECTE PDP, PROJECTE MATERIAL – URBANS, PROJECTE 2 RODES, TALLER 

DISSENY PRODUCTE I, PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT, PROJECTE  EFÍMER, TALLER DISSENY DE PRODUCTE II, WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III, PROJECTE  MOVILITAT: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Visites a empreses del sector. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
-Anàlisi de les tendències socials de producte i de disseny. 
-Definició de les àrees d’oportunitats en relació amb el mercat, la societat i la tecnologia.  
-Definició del target i posicionament del producte. 
-Conceptualització 
-Definició del producte 
-Desenvolupament del producte 
-Desenvolupament dels dibuixos i revisió col·lectiva 
-Com presentar: memòria del curs, suport digital i presentació oral. 
-El tema proposat i el procés d’aprenentatge, respon al desenvolupament didàctic d’una metodologia genèrica del projecte, apta per ser aplicada a qualsevol tipologia de producte.  
-Coneixement i pràctica del procés de disseny. Des del concepte a la idea, des de la formalització al refinat final.  
-Desenvolupament de exercicis que desenvolupin la capacitat imaginativa i la de formalització. 
-Adquisició i aplicació dels coneixements adquirits, mitjançant un sistema crític i analític. 
Investigació: Aproximació històrica al producte 
L’usuari: localització de necessitats i aproximació de l’entorn (tendències, noves Technologies) 
El mercat: Aproximació a les solucions de competències. 
Anàlisi i filtrat de la Informació: Seleccionant els focus de treball 
Elaboració d’un briefing: com elaborar un briefing. Elements imprescindibles 
Generació de idees i conceptes: Introducció a les tècniques de creativitat 
Gestió de equips, rols i actituds 
Selecció i classificació de les idees: Mètodes de classificar i visualitzar la informació. Establir criteris de valoració.  
Desenvolupament del concepte seleccionat 
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Sketchs, maquetes, 3D i altres eines de representació 
OBSERVACIONS: 
 

 
 

DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI TRANSPORT Crèdits ECTS 70 
Tipologia: Obligatóries Itinerari Caràcter: Obligatóries Itinerari 
Duració i ubicació temporal: 3è, 4rt, 5è, 6è, 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació. 
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color. 
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç. 
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials. 
Valorar i integrar la dimensió estètica en relació a l'ús i funcionalitat del producte. 
Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes. 
Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas. 
Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i sistemes. 
Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes. 
Dominar els recursos graficoplàstics de la representació bi i tridimensional. 
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte. 
Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte. 
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte. 
Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial. 
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat. 
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles. 
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos. 
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca. 
Dominar la metodologia d'investigació. 
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Realització d’un projecte de Advanced design seguint una metodologia enfocada a la innovació de nous productes i métodes de transport. 
Creació de escenaris futurs, gràcies a un anàlisis profund del present i del passat, amb la finalitat d’elaborar noves idees aplicables al nou entorn. 
Analisis del projecte baix el punt de vista del mercat, de la societat i de la tecnologia, per definir, de manera objectiva les àrees d’oportunitats. 
Disseny i desenvolupament de nous sistemes de transport en relació a les necessitats detectades en els punts anteriors. 
Coneixements técnics i d’ eines per presentar, tant digitalment com oralment tot el procés de disseny. 
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny interdisciplinaris.  
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del disseny, tant vers la seva comprensió com acceptació.  
Tecnologia digital per la presentació y la comunicació del projecte.  
Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 
Al mateix temps l’alumne descobreix els processos productius per poder fabricar l’objecte dissenyat. 
Control de competències adquirides mitjançant una presentació de l’alumne a un claustre format per professors i professionals del sector 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
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Workshop Interdisciplinar I 2 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
PROJECTE EXTERIOR 4 
PROJECT NÀUTICA 4 
PROJECTE 2 RODES 4 
PROJECTE  PACKAGE 6 
TALLER DISSENY PRODUCTE I 12 
INFORMÁTICA TRANSPORTE 8 
COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II 4 
PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORTS 6 
PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT 4 
TALLER DISSENY DE PRODUCTE II 4 
PROJECTE  MOVILITAT 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
  
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 640 Hores 25,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 160 Hores 6,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 950 Hores 38 Crèdits ECTS 
TOTAL 1750 Hores 70 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per  TENDÈNCIES, INFORMÁTICA TRANSPORTE, COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 
Per Workshop Interdisciplinar I, WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II, PROJECTE EXTERIOR, PROJECT NÀUTICA, PROJECTE 2 RODES, PROJECTE  PACKAGE, TALLER DISSENY PRODUCTE I, PROJECTE INTERIORS DE 

TRANSPORTS, PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT, TALLER DISSENY DE PRODUCTE II, PROJECTE  MOVILITAT: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. Classes Magistrals (25%) 
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2. Seminaris (50%) 
Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Tallers: maquetes, dibuix i materials. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
-Anàlisi de les tendències socials de producte i de disseny. 
-Definició de les àrees d’oportunitats en relació amb el mercat, la societat i la tecnologia.  
-Definició del target i posicionament del producte. 
-Conceptualització 
-Definició del producte 
-Desenvolupament del producte 
-Desenvolupament dels dibuixos i revisió col·lectiva 
-Com presentar: memòria del curs, suport digital i presentació oral. 
-El tema proposat i el procés d’aprenentatge, respon al desenvolupament didàctic d’una metodologia genèrica del projecte, apta per ser aplicada a qualsevol tipologia de producte.  
-Coneixement i pràctica del procés de disseny. Des del concepte a la idea, des de la formalització al refinat final.  
-Desenvolupament de exercicis que desenvolupin la capacitat imaginativa i la de formalització. 
-Adquisició i aplicació dels coneixements adquirits, mitjançant un sistema crític i analític. 
Investigació: Aproximació històrica al producte 
L’usuari: localització de necessitats i aproximació de l’entorn (tendències, noves Technologies) 
El mercat: Aproximació a les solucions de competències. 
Anàlisi i filtrat de la Informació: Seleccionant els focus de treball 
Elaboració d’un briefing: com elaborar un briefing. Elements imprescindibles 
Generació de idees i conceptes: Introducció a les tècniques de creativitat 
Gestió de equips, rols i actituds 
Selecció i classificació de les idees: Mètodes de classificar i visualitzar la informació. Establir criteris de valoració.  
Desenvolupament del concepte seleccionat 
Sketchs, maquetes, 3D i altres eines de representació 
OBSERVACIONS: 
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DENOMINACIÓ DE LA MATÈRIA: OBLIGATÓRIES ITINERARI PRODUCTE PER LA MOBILITAT Crèdits ECTS  70 
Tipologia: Obligatória Itinerari Caràcter: Obligatória Itinerari 
Duració i ubicació temporal: 3è, 5è, 6è, 7è semestre 
COMPETENCIES QUE L’ ESTUDIANT OBTÉ AMB AQUESTA MATERIA 
Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.  
Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.  
Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.  
Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.  
Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.  
Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.  
Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.  
Integrar adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
Liderar i gestionar grups de treball.  
Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.  
Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.  
Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.  
Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.  
Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.  
Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, l'espai, del moviment i del color.  
Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.  
Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.  
Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.  
Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.  
Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.  
Ser capaços d'adaptar-se als canvis ia l'evolució tecnològica industrial.  
Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.  
Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.  
Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.  
Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.  
Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.  
Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.  
Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'assoliment objectius personals i professionals.  
Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.  
Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.  
Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.  
Dominar la metodologia d'investigació.  
Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.  
Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb els requisits i relacions estructurals, organitzatives, funcionals, expressives i econòmiques definides en el projecte.  
Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.  
Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.  
Valorar i integrar la dimensió estètica en relació a l'ús i funcionalitat del producte.  
Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes.  
Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.  
Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i sistemes.  
Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.  
Dominar els recursos graficoplàstics de la representació bi i tridimensional.  
Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.  
Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.  
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Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.  
Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en què es desenvolupa el disseny de producte.  
Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.lectual i industrial.  
Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, 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. 
RESULTATS DE L’APRENENTATGE: 
Realització d’un projecte de Advanced design seguint una metodologia enfocada a la innovació de nous productes i métodes de transport. 
Creació de escenaris futurs, gràcies a un anàlisis profund del present i del passat, amb la finalitat d’elaborar noves idees aplicables al nou entorn. 
Analisis del projecte baix el punt de vista del mercat, de la societat i de la tecnologia, per definir, de manera objectiva les àrees d’oportunitats. 
Disseny i desenvolupament de nous sistemes de transport en relació a les necessitats detectades en els punts anteriors. 
Coneixements técnics i d’ eines per presentar, tant digitalment com oralment tot el procés de disseny. 
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Fonamentació i estudi teòric pràctic de projectes de disseny interdisciplinaris.  
Aplicació  d'estratègia i criteris de decisió , innovació i qualitat.  
Aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del disseny, tant vers la seva comprensió com acceptació.  
Tecnologia digital per la presentació y la comunicació del projecte.  
Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 
Al mateix temps l’alumne descobreix els processos productius per poder fabricar l’objecte dissenyat. 
Control de competències adquirides mitjançant una presentació de l’alumne a un claustre format per professors i professionals del sector 
ASSIGNATURES ORIENTATIVES 
Workshop Interdisciplinar I 2 
TENDÈNCIES 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II 2 
Projecte IL·LUMINACIÓ 4 
PROJECTE TÉXTIL MOVIL 4 
INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II 2 
PROJECTE PDP 6 
PROJECTE MATERIAL - URBANS 6 
PROJECTE 2 RODES 4 
TALLER DISSENY PRODUCTE I 12 
COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II 4 
PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORTS 6 
PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT 4 
TALLER DISSENY DE PRODUCTE II 4 
WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III 2 
PROJECTE  MOVILITAT 4 
REQUISITS PREVIS PER A CURSAR LES ASSIGNATURES DE LA MATÈRIA: 
 
ACTIVITATES FORMATIVES 
Teoria 640 Hores 25,6 Crèdits ECTS 
Treball Tutoritzat 160 Hores 6,4 Crèdits ECTS 
Trabajo autònom 950 Hores 38 Crèdits ECTS 
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TOTAL 1750 Hores 70 Crèdits ECTS 
METODOLOGÍES D’APRENENTATGE DE LA MATÈRIA: 
Per TENDÈNCIES, INFORMÀTICA DISSENY PRODUCTE II, COMUNICACIO DE PROJECTE DE PRODUCTE II: 
Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 

1. classes magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Exposició de treballs. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
 
Per Workshop Interdisciplinar I, WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI II, Projecte IL·LUMINACIÓ, PROJECTE TÉXTIL MOVIL, PROJECTE PDP, PROJECTE MATERIAL – URBANS, PROJECTE 2 RODES, TALLER DISSENY 

PRODUCTE I, TALLER DISSENY PRODUCTE I, PROJECTE INTERIORS DE TRANSPORTS, PROJECTE  DESIGN MANAGEMENT, TALLER DISSENY DE PRODUCTE II, WORKSHOP MULTIDISCIPLINARI III, PROJECTE  
MOVILITAT: 

Classes presencials actives  vers la matèria. (40%) 
1. Classes Magistrals (25%) 
2. Seminaris (50%) 

Pràctiques amb software necessari per l’assignatura. 
Resolució de problemes. 
Treballs individuals. 
Treballs en grup. 
Exposició de treballs. 
Tallers: modelació, maquetes, dibuix, textil, materials. 

3. Estudi guiat: 
 tutorització personal per l’autoaprenentatge (25%) 

Fora de l’aula (60%) 
4. Treball de camp individual. 
5. Treball de camp en grup. 
6. Estudi personal. 

Lliurament escrit i comentari oral individual amb cada esudiant al final de l’assignatura per part del professor amb la crítica (positiva i negativa) del seu treball realitzat durant l’assignatura. 
SISTEMES D’AVALUACIÓ DE L’ ADQUISICIÓN DE COMPETÈNCIES: 
Com que l’assistència és obligatòria, L’Avaluació de les assignatures es portarà a terme seguint 4 paràmetres que faran mitja ponderada per donar la nota final: 
1. participació activa a la classe per part de l’estudiant. 25% 
2. Capacitat de comunicació oral responent a preguntes directes del professor. 25% 
3. Presentació (final i parcials) i/o examen (parcial i final) de la matèria. 25% 
4. Nivell adquirit vers els continguts del programa. 25% 
BREU RESUM DELS CONTINGUTS: 
-Anàlisi de les tendències socials de producte i de disseny. 
-Definició de les àrees d’oportunitats en relació amb el mercat, la societat i la tecnologia.  
-Definició del target i posicionament del producte. 
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-Conceptualització 
-Definició del producte 
-Desenvolupament del producte 
-Desenvolupament dels dibuixos i revisió col·lectiva 
-Com presentar: memòria del curs, suport digital i presentació oral. 
-El tema proposat i el procés d’aprenentatge, respon al desenvolupament didàctic d’una metodologia genèrica del projecte, apta per ser aplicada a qualsevol tipologia de producte.  
-Coneixement i pràctica del procés de disseny. Des del concepte a la idea, des de la formalització al refinat final.  
-Desenvolupament de exercicis que desenvolupin la capacitat imaginativa i la de formalització. 
-Adquisició i aplicació dels coneixements adquirits, mitjançant un sistema crític i analític. 
Investigació: Aproximació històrica al producte 
L’usuari: localització de necessitats i aproximació de l’entorn (tendències, noves Technologies) 
El mercat: Aproximació a les solucions de competències. 
Anàlisi i filtrat de la Informació: Seleccionant els focus de treball 
Elaboració d’un briefing: com elaborar un briefing. Elements imprescindibles 
Generació de idees i conceptes: Introducció a les tècniques de creativitat 
Gestió de equips, rols i actituds 
Selecció i classificació de les idees: Mètodes de classificar i visualitzar la informació. Establir criteris de valoració.  
Desenvolupament del concepte seleccionat 
Sketchs, maquetes, 3D i altres eines de representació 
OBSERVACIONS: 
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5.3 Planificació i gestió de la mobilitat d’estudiants propis i d’acollida 
 
El IED Barcelona te una seria d’universitats amb conveni bilateral i altres amb conveni ERASMUS que permet els seus 
alumnes fer estades per periode de un semestre (primer semestre de tercer any) a l’estranger. Per altre banda, el fet de 
formar aprt d’una red internacional d’escoles de disseny permet els nostres alumnes fer el mateix amb les seus de 
Milano, Torino, Rroma, Rio de Janaeiro o Sao Paolo. 
 
En particular, pels estudiants propis, existeix una convocatoria anual (en el mes de novembre) on s’odferten les places 
disponibles i aquestes es concedeixen a aprtir de l’expedient acadèmic (l’alumne ha de tenir una mitja superior al 7,5 
per poder accedir-hi) i d’un proces de sel·lecció dirigit a orientar i incentivar els aspirants. Per la seva part els alumnes 
d’acollida arriben al IED Barcelona d’acord amb els convenis subscrits amb les seves universitats d’origen. 
 
El ferm compromis d’internacionalització del IED Barcelona queda reflectit en la progresiva ampliació dels programes 
d’intercanvi a partir de la posada en marxa de l’escola al 2002, incloent escoles d’art i universitats repartides per Europa, 
Asia, Oceania i América. 
 
L’ aposta constant per la mobilitat conta amb un responsble de Exchange program que te la funció principal d’ampliar la 
red d’universitats i escoles d’art que formen l’extensa red internacional. Aquesta persona s’encarrega de visitar i establir 
els convenis amb aquestes universitats i escoles d’art. 
 

Modalitat d’intercanvi Universitat Ciutat i Pais 
ERASMUS École de Communication Visuelle, ECV París, Francia 
ERASMUS Iceland Academy of the Arts Reykjavík, Islandia 
ERASMUS Kymenlaakson, University of Applied Sciences Kotka, Finlandia 
ERASMUS Metropolia University of Applied Sciences Metropolia, Finlandia 
ERASMUS Willem de Kooning Academie Rotterdam, Países Bajos 
ERASMUS HAWK, University of Applied Sciences Hildesheim, Alemania 
ERASMUS Euroakadeemia Tallin, Estonia 
ERASMUS Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Países Bajos 
ERASMUS ESAG Penninghen Ecole Supérieure de Design, d'Art 

Graphique et d'Architecture Intérieure Paris, Francia 
ERASMUS KEA Copenhagen School of Design and Technology Copenhague, Dinamarca 
ERASMUS IED Milan and Rome Milano/ Roma 
ERASMUS School of Arts and Creative Industries Edinburgh,UK 
ERASMUS FH Düsseldorf University of Applied Sciences Düsseldorf, Alemania 
ERASMUS ECAL University of Art and Design Lausanne Renens/Lausanne, Switzerland 
ERASMUS UCA University of Creative Arts Kent,Reino Unido 
ERASMUS Chelsea College of Art and Design London,UK 
ERASMUS ESC TROYES Campus Brossolette Champagne Francia 
CONVENI BILATERAL AAD Australian Academy of Design Melbourne (Australia) 
CONVENI BILATERAL Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem                         (Israel) 
CONVENI BILATERAL Central Ostrobothnia Polytechnic Kokkola (Finland) 
CONVENI BILATERAL Cobug University of Applied Sciences Coburg (Germany) 
CONVENI BILATERAL Design Academy Eindhoven Eindhoven                   (The Netherlands) 
CONVENI BILATERAL Ecole Buolle PIAD Paris (France) 
CONVENI BILATERAL Ecole de Communication Visuelle (ECV) Paris (France) 
CONVENI BILATERAL Ecole de Design Nantes Atlantique Nantes                              (France) 
CONVENI BILATERAL Ecole Supérieure de Design, d'Art Graphique (ESAG) Paris (France) 
CONVENI BILATERAL Emily Carr University Vancouver                        (Canada) 
CONVENI BILATERAL ESEIG – IPP Escola Superior de Estudos Industriais e 

deGestao Vila de Conde (Portugal) 

CONVENI BILATERAL Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gottingen  
 University of Applied Sciences and Arts (HAWK) 

Hildesheim 
(Germany) 

CONVENI BILATERAL FACHHOCHSCHULE TRIER UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES Trier(Germany) 

CONVENI BILATERAL FIDM (Fashion Institute of Design and 
Merchandising) Los Angeles (USA) 

CONVENI BILATERAL Gerrit Rietveld Academie Amsterdam (The Netherlands) 
CONVENI BILATERAL UNIVERSITY OF GOTHENBURG 

SCHOOL OF DESIGN AND CRAFT (HDK)  Goteborg (Sweden) 

CONVENI BILATERAL HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY  
OF APPLIED SCIENCES Metropolia (Finland) 

CONVENI BILATERAL HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG UND KUNST 
ZÜRICH (ZHdK) Zurich    (Switzerland) 

CONVENI BILATERAL HOCHSCHULE PFORZHEIM UNIVERSITY Pforzheim (Germany) 
CONVENI BILATERAL Holon Academy Institute of Technology Holon (Israel) 
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CONVENI BILATERAL Iceland Academy of the Arts Reykjavík (Iceland) 
CONVENI BILATERAL ISEM-ESMOD  Paris (France) 
CONVENI BILATERAL KONSTFACK (University College of Arts, Crafts and 

Design) Hägersten (Sweden) 

CONVENI BILATERAL Kymenlaakson  
University of Applied Sciences Kotka (Finland) 

CONVENI BILATERAL Lathi University of Applied Sciences Lahti (Finland) 
CONVENI BILATERAL LIM College New York (United States) 
CONVENI BILATERAL Linkoping Univesity  Linkoping (Sweden) 
CONVENI BILATERAL Linnaeus University Växjö (Sweden) 
CONVENI BILATERAL Milwaukee Institute of Art and Design (MIAD) Milwaukee (United States) 
CONVENI BILATERAL Otago Polytechnic  Dunedin (New Zeland) 
CONVENI BILATERAL ROCKY MOUNTAIN COLLEGE OF ART AND DESIGN 

(RMCAD) Denver (usa) 

CONVENI BILATERAL School of Visual Arts (SVA)  New York (United States) 
CONVENI BILATERAL University of Art and Design Helsinki (TAIK) Helsinki (Finland) 
CONVENI BILATERAL Université de Montréal Montréal- Québec (Canada) 
CONVENI BILATERAL University of Canberra Canberra (Australia) 
CONVENI BILATERAL University for Creative Arts (UCA)  Kent (United Kingdom) 
CONVENI BILATERAL University of The Arts London London (United Kingdom) 
CONVENI BILATERAL Utrecht School of the Arts (HKU) Utrecht (The Netherlands) 
CONVENI BILATERAL Willem de Koonig Academy  Rotterdam (The Netherlands) 

 
Organització de la mobilitat dels estudiants. 
 
L’organització i gestió de la mobilitat del IED Barcelona contempla la següent estructura: 
 
El responsable del exchange program orienta tant els alumnes Outgoing sobre possibles perfils formatius que ofereix 
cadascú dels centres participants en el programa de mobilitat, com als Incoming sobre les competències que es poden 
adquirir en les assignatures del nostre pla d’estudis. 
 
El professor tutor assessora als aspirants a participar en els programes de mobilitat en la formalització del portfoli 
requerit per a ser acceptats en els respectius centres. 
 
La Secretaría académica conta amb un servei especialitzat poer a la gestió de la mobilitat, garantint en tot moment el 
repecte dels principis de no discriminació i exercint de visagra entre els processos administratius interns i externs. A 
nivell intern, garantitza la gestió i tramitació dels programes de mobilitat amb les universitats participants i efectua la 
gestió económica de les beques i ajuts. La secretaría i el seu personal son el referent i el punt de contacte, tant per 
estudiants propis (Outgoing) com pels d’acollida (Incoming). 
 
Estudiants Outgoing: 
 
L’IED Barcelona conta amb un programa d’estudiants Outgoing que estableix detalladament tots els pasos a seguir per 
participar en els programes de mobilitat: 
 
· Informació previa 
Els estudiants de segon curs son convocats a les sessions inforamtives del programa de mobilitat del centre. En auqestes 
sessions es detallan els aspectes mes importants del programa i se’ls facilita un dossier amb la següent informació: 
 

1. Explicació del programa Lifelong Learning/Erasmus i els programes d’intercanvi internacional. 
2. Condicions i requisits necesaris per aprticipar, criteris de selecció, periodes d’estada, plaços d’entrega de les 

sol·licituts... 
3. Procediments a seguir per a  l’obtenció de beques, allotjaments, assegurances mèdiques i visats. 
4. Relació e inforamció específica de les universitats i escoles d’art i disseny participants en el programa. 
5. Altres inforamcions d’interés, com llistats d’emaixades, consulats,... 

 
· Solicituts 
 

Per a totes les universitats i escoles d’art i disseny es requereix per a l’acceptació en el progrma de mobilitat 
que l’estudiant presenti un portfoli uqe reculli els treballs realitzats fins el moment de la solicitut, asixí com una 
carta de motivació i una nota mitjana superior al 7,5 sobre 10 en les assignatures previes a la solicitut. 

  
El portafoli, com a principla document d’evaluació de les competències i aptituts de l’estudiant, serveix per a 
documentar l’aprenentatge i les habilitats dels candidats. A més, l’estudiant pot aportar també treballs 
realitzats fora de l’àmbit estrictament académic com fotografies, dibuixos, maquetes, etc. que mostrin les seves 
inquietuts personals. 
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· Acceptació 
 
 L’ IED Barcelona envia tota la documentació aportada per l’estudiant a l’ Universitat de destí, la qual li comunica 
la resolució adoptada Si és acceptat, l’escola realitza la gestió administrativa. 
 
· Periode de mobilitat i reconeixement d’ ECTS 
 
 IED Barcelona proporciona a l’estudiant un segon dossier com a guia i suport orientador durant el periode de 
mobilitat i la posterior reincorporació a l’escola amb la següent informació: 
 

1. Els tràmits adminsitratius previs a la incorporació a la universitat de destí: conveni financier, assegurança 
médica, visat, allotjament... 

2. Proces de matriculació en l’IED Barcelona pel curs durant el que realitza la mobilitat. 
3. Proces d’inscripció en les assignatures a cursar en la universitat d’acollida 
4. Preparació del retorn al IED Barcelona: documentació a aportar per a la posterior evaluació dels ECTS cursats 

i el seu reconeixement. 
5. Reincorporació al IED Barcelona: tramitació del certificat d’estada, informe realitzat per l’estudiant sobre el 

periode de mobilitat. 
6. Criteris d’evaluació i reconeixement d’ECTS després de la valoració dels treballs realitzats per la junta 

académica. 
 
Estudiants Incoming: 
 
L’IED Barcelona conta amb un programa d’estudiants Incoming que estableix detalladament tots els pasos a seguir per 
a participar en els programes de mobilitat. 
· Informació prèvia 
 

S’envia a totes les universitats i escoles d’art i disseny la documentació que els estudiants han de presentar 
per solicitar l’incorporació al programa de mobilitats del IED Barcelona, així com les dates dels tràmits a 
realitzar. De totes maneres, se’ls envia tota la informació referent a l’escola. 

 
· Solicituts 
 

Es requereix que tots els estudiants que optin a una plaça d’intercanvi enviïn un portafoli que reculli els treballs 
relitzats fins el moment i una carta de motivació. 

 
·Acceptació 
 

Una vegada finalitzada la data límit de recepció de solicituts d’intercanvi, el responsable de exchange program 
realitza una selecció entre les rebudes, les envia a cada coordinador d’especialitat i aquest certifiquen el nivell 
i l’acceptació de l’estudiant i el responsable de exchange program envia les respostes a cada alumne. 

 
· Periode de mobilitat 
 

L’IED Barcelona proporciona a l’estudiant Incoming un dossier com a guia i suport orientadoe durant el periode 
de mobilitat. 

 
El dia d’inici de cada semestre es realitza un reunió amb els estudiants Incoming que s’incorporen al periode 
d’intercanvi, on el responsable de’exchange program presenta l’escola, els calendaris que han de seguir, els 
entrega la carta d’acceptació, etc. 

 
Durant el periode de mobilitat, els estudiants Incoming poden solicitar a la secreataria academica o a la 
coordinació d’especialitat, l’emissió de documentació relacionada amb la seva plaça d’intercanvi a requeriment 
de l’institució de porcedència. 

 
Una vegada finalitzat el periode d’intercanvi, els professors faran arribar les qualificacions dels alumnes a la 
secretaria didàctica per que siguin publicades i s’envïi el corresponent certificat de qualificacions. 

 
 
5.4 Mecanismes de coordinació docent i supervisió. 
 
 
L’ IED disposa de departaments que s’encarreguen del suport i coordinació dels professor de cada especialitat. Els 
departaments encarregats son: 
 
La Junta académica, la coordinació didàctica de cada especialitat, els caps de departament de cada especialitat, la 
coordinació docent i la secretaria organitzativa de l’escola i el servei d’hospitalitat de l’escola.  
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Tant els caps de departament com els coordinadors i la coordinació docent s’encarreguen de fer el seguiment dels 
alumnes durant els 4 anys de recorregut acadèmic, resoldre possibles dubtes d’itinerari i gestionar els continguts 
didàctics que els professors imparteixen en les classes. 
 
L’ IED Barcelona disposa de un cap de departament per especialitat i dos coordinadorors per especialitat.  
 
La coordinació docent es composa de 3 a 4 professors segons l’especialitat. 
 
La secretaria organitzativa disposa d’una secretaria encarregada de cada any de curs (una per primers, una per segons, 
una per tercers i una per quarts anys).  
 
També disposa d’un Director didàctic i un Service Manager que s’encarrega de gestionar i supervisar els serveis vers el 
alumnes.  
 
La Junta académica es composa de: 
La Junta Acadèmica estarà formada pels caps de departament de cada especialitat (4 persones), el Director didàctic, el 
responsable de la secretaria organitzativa i 1 professor per especialitat. Amb motiu de les reunions anuals s’ inclou el 
representant de l’alumnat de cada especialitat. 
 
la Junta Acadèmica és l’organisme responsable d’elaborar els plans d’estudi de les diferents titulacions, proposant la 
seva aprovació i, si es necessari, la modificació. També s’encarrega d’elaborar i mantenir la qualitat dels estudis. 
 
La coordinació docent s’encarrega de donar suport als professors fent reunions periódiques per gestionar els continguts 
de les diferents assignatures dintre de les matèries. També serveix per mirar el nivell global de les especialitats i fer 
revisió de les activitats de cada assigantura. També s’encarrega de fer un seguiment dels alumnes de la seva especialitat 
durant els 4 anys a nivell més personal que els caps de departament, coordinadors o secretaria. 
 
La coordinació docent te el següent calendari anual de reunions: 
-Entrevista personal amb cada alumne de la seva especialitat cada 15 dies durant el curs. 
-Entrevista personal 2 vegades l’any amb els docents de la seva especialitat. 
-Reunió abans de començar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió després d’acabar cada semestre amb tots els professors de l’especialitat. 
-Reunió una vegada començat cada semestre amb tots els grups d’alumnes alumnes de l’especialitat. 
 
La secretaria organitzativa s’encarreguen de donar un suport d’informació referent a les següents qüestions: 
-Canvis d’aula. 
-Calendaris. 
-Certificats. 
-Canvis a nivell didàctic. 
-Gestió del material didàctic. 
-Arxiu de les notes dels estudiants durant els 4 anys. 
-Actualització dels registres d’assistència. 
-Actualització de les targetes d’estudiant. 
-Gestió de l’ informació per part de l’escola cap a l’alumnat als taulers informatius. 
-Comunicacions internes de l’escola cap a l’estudiant. 
-Reserva del material que necessiten els estudiant a les aules. 
-Gestió de la borsa de treball. 
-Gestió del programa d’intercanvi d’estudiant amb altres universitats. 
 
La coordinació, consell docent i caps de departament es reuneixen després d’acabar cada semestre per posar en comú 
el desenvolupament del semestre i plantejar possibles millores a la Junta académica. 
 
 
 
6. PERSONAL ACADÈMIC 
          

Nombre total de professors 150 
  Nombre de professors doctors 5 
  

Distribució segons la dedicació 
TC 52 

  TP 98 
  

Distribució segons Titulació i 
Categoria 

Llicenciats/equivalents 100 
  Especialistes 45 
  Professors titulars 150 
  

Distribució segons el gènere 
Homes 104 

  Dones 46 
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Professorat amb dedicació igual o superior al 60% de la jornada laboral ordinària 

Matèria o grup de matèries. Professor Categoria Titulació Experiència docent  
  Experiència professional / artística Altra 

informació 

Fonaments del Disseny 

1 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

2 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

3 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

4 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC, 
IL·LUSTRADOR   

5 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA, ARQUITECTE   

Llenguatges i técniques de 
representació 

6 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC, 
IL·LUSTRADOR   

7 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRAFIC   

8 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRAFIC   

Ciència Aplicada al disseny 9 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

GESTIÓ EDUCATIVA, RECERCA 
CIENTÍFICA   

Història de les arts i del disseny 

10 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

GESTOR DE L'ART, RECERCA 
ARTÍSTICA   

11 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS COMUNICADOR, DISSENYADOR 
GRÀFIC, GESTOR D'ART   

Gestió del Disseny 12 TITULAR DIPLOMAT MÉS DE 10 ANYS ESTADISTA, DOCENT UNIVERSITARI   

Tipografia 13 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Tecnologia aplicada al disseny 
gràfic 

14 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

15 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Història del disseny gràfic 11 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS COMUNICADOR, DISSENYADOR 
GRÀFIC, GESTOR D'ART   

Projectes de disseny gràfic 

16 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
DISSENYADOR GRÀFIC   

17 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

18 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Gestió del disseny gràfic 19 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS GESTOR DEL DISSENY GRÀFIC   

Projecte final de disseny gràfic 20 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR GRÀFIC, GESTOR DEL 
DISSENY   

Materials i tecnologia de 
Disseny de Moda 

21 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

Patronatge i confecció 

22 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

23 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

Història del disseny de moda 24 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS HISTORIADOR DE LA MODA   

Projecte de disseny de moda 

1 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA   

25 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA   



134 
 

26 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA   

Estilisme 27 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA, ESTILISTA   

Gestió del disseny de moda 28 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS GESTOR DEL DISSENY     

Projecte final de grau 29 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA   

Obligatóries itinerari moda 30 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA   

Obligatóries itinerari estilisme i 
comunicació de moda 

31 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE MODA, ESTILISTA   

Obligatóries itinerari 
complements i accessoris de 
moda 

32 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE MODA, 
DISSENYADOR DE COMPLEMENTS, 
DISSENYADOR DE CALÇAT 

  

Materials i tecnologia aplicats 
al disseny d'interiors 

33 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA    

34 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS ARQUITECTE, MODELADOR 3D I 2D   

Projectes de disseny d'interiors 

5 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA, ARQUITECTE   

35 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS ARQUITECTE   

36 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS INTERIORISTA   

Gestió del disseny d'interiors 37 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS APARELLADOR   

Projecte final de grau 

38 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS ARQUITECTE   

39 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

Obligatóries itinerari disseny 
d'interiors  

40 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

41 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS ARQUITECTE   

Materials i tecnologia aplicats 
al disseny de producte 

42 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

43 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ENGINYER   

Història del disseny de producte 
44 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 

ANYS HISTORIADOR DE L'ART   

Projecte d’envasos i 
embalatges 

45 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

Projectes de Productes i 
Sistemes 

46 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

2 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

Gestió del Disseny de Producte 
47 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 

ANYS 
DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
PROJECT MANAGER   

Projecte Final 

48 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
MODELADOR 3D   

49 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
ENGINYER   

Obligatóries Itinerari disseny de 
producte 

50 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
ENGINYER   

Obligatóries Itinerari Product for 
mobility 

51 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
MODELADOR 3D   

Obligatóries Itinerari transport 

52 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
DISSENYADOR GRÀFIC 
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Professorat amb dedicació menor del 60% de la jornada laboral ordinària 

Matèria o grup de matèries. Professor Categoria Titulació Experiència docent  Experiència professional artística Altra 
informació 

Fonaments del disseny 53 TITULAR DOCTOR MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Llenguatges i técniques de 
representació 

54 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA   

55 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ENGINYER   

56 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS ENGINYER   

57 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

58 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC, 
DISSENYADOR DE PRODUCTE   

Ciència aplicada al disseny 
59 TITULAR DOCTOR  MÉS DE 10 ANYS DOCENT UNIVERSITARI, RECERCA 

CIENTÍFICA, DIVULGADOR CIENTÍFIC   

60 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS METEORÓLEG, COMUNICADOR   

História de les arts i el disseny 61 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DOCENT UNIVERSITARI   

Gestió del Disseny 62 TITULAR DOCTOR MENYS DE 10 
ANYS SOCIÓLEG, DOCENT UNIVERSITARI   

Tipografia 63 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Tecnologia aplicada al disseny 
gràfic 64 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Història del disseny gràfic 65 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR GRÀFIC, 
COMUNICADOR   

Projectes de disseny gràfic 

66 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS 
GESTOR DEL DISSENY, 
DISSENYADOR GRÀFIC, 
DISSENYADOR DE PRODUCTE 

  

67 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC, 
IL·LUSTRADOR   

68 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS IL·LUSTRADOR, PROGRAMADOR 
MULTIMEDIA   

Gestió del disseny gràfic 69 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS GESTOR DEL DISSENY    

Projecte final de disseny gràfic 70 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

GESTOR DEL DISSENY, 
DISSENYADOR GRÀFIC   

Obligatóries itinerari gràfic  

71 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

72 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR D'ENVALATGES, 
DISSENYADOR GRÀFIC   

73 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR GRÀFIC, ART 
DIRECTOR   

74 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

Obligatóries itinerari publicitat 

75 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

76 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS COMUNICADOR   

77 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS CREATIU   
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78 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DIRECTOR D'ART, CREATIU 
PUCLICITARI   

Obligatóries itinerari Motion 
gràfics and Video 

79 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS EDITOR DE VIDEO   

80 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DIRECTOR DE VIDEO   

81 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS EDITOR DE VIDEO, DIRECTOR DE 
VIDEOCLIPS   

82 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DIRECTOR DOCUMENTALS   

Obligatóries itinerari il·lustració i 
animació 

83 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS IL·LUSTRADOR, ANIMADOR 2D I 3D   

84 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS IL·LUSTRADOR   

85 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS IL·LUSTRADOR, ANIMADOR 3D   

86 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS ANIMADOR 2D   

Obligatóries itinerari Media 

87 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS PROGRAMADOR WEB, ENGINYER   

88 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS PROGRAMADOR MULTIMEDIA, 
DISSENYADOR WEB   

89 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS PROGRAMADOR MULTIMEDIA   

Materials i tecnologia de 
Disseny de Moda 

90 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

91 TITULAR DOCTOR MÉS DE 10 ANYS RECERCA EN PROGRAMACIÓ WEB, 
DISSENYADOR GRÀFIC   

Projecte de disseny de moda 

92 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

93 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

Estilisme 94 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS FOTOGRAF, ESTILISTA   

Gestió del disseny de moda 
95 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA, GESTOR 

DEL DISSENY   

Projecte final de grau 

96 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA, DIRECTOR 
ARTÍSTIC   

97 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA, DIRECTOR 
ARTÍSTIC, ESTILISTA   

98 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA, GESTOR 
DEL DISSENY   

Obligatóries itinerari moda 

99 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE MODA   

100 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DISSNYADOR DE MODA   

Obligatóries itinerari estilisme i 
comunicació de moda 

101 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS FOTOGRAF, ART DIRECTOR, ESTILISTA   

Obligatóries itinerari 
complements i accessoris de 
moda 

102 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS ESPECIALISTA EN MARROQUINERIA   

Materials i tecnologia aplicats 
al disseny d'interiors 

103 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA   

Història del disseny d'interiors 

104 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS HISTORIADORA DE L'ART   

105 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS HISTORIADORA DE L'ART   

Projectes de disseny d'interiors 

106 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

107 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

108 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

109 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   
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110 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR GRÀFIC, 
DISSENYADOR DE PRODUCTE   

Gestió del disseny d'interiors 111 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

Projecte final de grau 

112 TITULAR DOCTOR MÉS DE 10 ANYS MODELADOR 3D, ARQUITECTE   

113 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS MODELADOR 3D    

114 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

optatives disseny d'interiors 
itinerari disseny d'interiors  

115 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA   

116 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS ARQUITECTE   

117 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS MODELADOR 3D, ARQUITECTE   

118 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

119 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

120 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS INTERIORISTA   

121 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS INTERIORISTA   

122 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS ART DIRECTOR   

123 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ARQUITECTE   

124 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE TRANSPORT   

Projectes de Productes i 
Sistemes 

125 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

126 TITULAR LLICENCIAT MES DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
ESPECIALISTA EN ERGONIMIA   

127 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

128 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
DISSENYADOR GRÀFIC   

Projecte Final 

129 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS MODELADOR 3D, MAQUETISTA   

130 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
ENGINYER   

Obligatóries Itinerari disseny de 
producte 

131 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR GRÀFIC   

132 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
MODELADOR 3D   

133 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
ENGINYER   

134 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

135 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
DISSENYADOR GRÀFIC   

136 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

ART DIRECTOR, DISSENYADOR DE 
PRODUCTE   

Obligatóries Itinerari Product for 
mobility 

137 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

138 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ENGINYER   

139 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS ENGINYER   

140 TITULAR ESPECIALISTA MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE, 
DISSENYADOR DE TRANSPORT   

141 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   

142 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS DISSENYADOR DE PRODUCTE   
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Obligatóries Itinerari transport 

143 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
MODELADOR 3D, MODELADOR CLAY   

144 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE TRANSPORT, ART 
DIRECTOR   

145 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
ENGINYER   

146 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE TRANSPORTS, 
DISSENYADOR D'INTERFACE, 
ENGINYER 

  

147 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
ESPECIALISTA COLOR AND TRIM   

148 TITULAR ESPECIALISTA MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
MODELADOR 3D   

149 TITULAR LLICENCIAT MÉS DE 10 ANYS DISSENYADOR DE TRNASPORT, 
DISSENYADOR DE PRODUCTE   

150 TITULAR LLICENCIAT MENYS DE 10 
ANYS 

DISSENYADOR DE TRANSPORT, 
ENGINYER   

 
 
 
 
 
6.1.2 Personal d’administració i  serveis disponible i personal de suport per especialitats.  
 

Direcció Académica 
Director Académic TC 
Student Service Manager TC 

Cap de Departament 
Grau Disseny Moda TC 
Producte i Interiors TC 
Disseny Gràfic TC 

Coordinació Didàctica 

Coordinador Grau Disseny Moda TC[1] 
Coordinador Grau Disseny Moda TC 
Coordinador Grau Disseny Producte i Interiors TC 
Coordinador Grau Disseny Producte i Interiors TC 
Coordinador Grau Disseny Gràfic TC 
Coordinador Grau Disseny Gràfic TC 
Coordinador Grau Disseny Gràfic TP 

Taller Moda Responsable Taller Moda TC 
Responsable Taller Moda TC 

Taller Audiovisual Assistent Taller Audio-Video TC 
Assistent Taller Audio-Video TP 

Taller Interiors+Industrial Responsable Taller Producte i interiors TC 
Responsable Taller Producte i interiors TC 

Secretaria Organitzativa 

Responsable Serveis a Estudiants i Secretaria 
Organitzativa TC 

Assistent Secretaria Organitzativa TC 
Assistent Secretaria Organitzativa TC 
Assistent Secretaria Organitzativa TC 

SIO Cursos Grau i titols 
propis 

Responsable Servei Informació i Orientació TC 
Asisstent Servei Informació i Orientació TC 
Asisstent Servei Informació i Orientació TC 

Recepció 

Recepció TP 
Recepció TP 
Recepció TP 
Recepció TP 

Comunicació Responsable Departament Comunicació TC 
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Assistent Comunicació TC 
Dissenyador Gràfic TC 

Administració Resp. Administració TC 
Resp. Gestió de Personal TC 

Secretaria Administrativa Assistent Administració TC 
Assistent Administració TC 

Mediateca/Biblioteca Responsable Mediateca/Biblioteca TC 
Hospitality Manager TC 

Serveis Generals 

Responsable Sistemes de Gestió Informàtica TC 
Responsable Serveis Generals i manteniment TC 
Serveis Generals i manteniment TC 
Serveis Generals i manteniment TC 
Servei Informàtic TC 

             
6.1.3 Mecanismes de que es disposa per assegurar la igualtat entre homes i dones i la no discriminació de persones 
amb discapacitat      
El responsable de la contractació de personal fa una selecció per preferència curricular i la seva adequació al càrrec 
sol·licitant. Mai es fixa com a prioritat per la selecció el sexe de la persona, així com la seva procedència i religió.  
Com a prova d’això és el fet constatable que al IED Barcelona treballen més dones que homes i la seva procedència es 
de diferents països del mon i no només del estat espanyol. 
 
7. RECURSOS MATERIALS I SERVEIS 
   
El centre IED Barcelona disposa dels següents serveis i materials per tal de garantir l’òptim desenvolupament de les 
activitats necessàries dins de cada especialitat i itinerari. A continuació s’explicita els serveis generals que ofereix 
l’escola a l’estudiant i els específics per cada especialitat o itinerari. Cal dir que el nou edifici que s’està rehabilitant 
s’està fent amb l’estudi d’arquitectura de Francesc Aragall (ProASolutions), president de la Design for all Foundation i 
expert internacional en accessibilitat i design for all. 
 
Serveis que el centre ofereix als estudiants de qualsevol de les especialitats i itineraris: 
-Biblioteca oberta de 9.00h fins a les 21.00h. En ella és poden trobar 20 ordinadors iMAC per fer recerca i treballs, amb 
els programes necessaris per desenvolupar els seus treballs d’especialitat. També hi ha dos ordinadors per fer la 
consulta del catàleg on-line de la biblioteca. El catàleg de la biblioteca conté un total de 3575 articles contant llibres, 
revistes i material audiovisual. En l’actualitat s’està gestionant un conveni de colaboració amb la xarxa de Biblioteques 
de Barcelona, la biblioteca del CCCB i la biblioteca del FAD, del Col·legi d’arquitectes de Catalunya i d’interioristes. 
 
-Laboratoris d’ordinadors: el centre IED Barcelona té a disposició dels alumnes dos aules informàtiques PC amb sistema 
Windows amb un total de 47 ordinadors; tres aules informàtiques Apple amb un total de 58 ordinadors amb sistema 
OS/X. 
 
-Les sales de lectura i treball en grup estan una a cada edifici per tal de facilitar que els alumnes puguin utilitzar-les 
sense haver de fer grans desplaçaments. 
 
Serveis que el centre ofereix als estudiants de l’especialitat de gràfic amb tots els seus itineraris: 
-Taller audiovisual que ara mateix ocupa 186 metres quadrats entre magatzems, plató i la sala de direcció. El taller 
audiovisual té un assistent de taller i es troben oberts de 9.00h a 18.00h. El material del que disposen ara mateix els 
alumnes és de càmeres digitals, focus de llum, trípodes, ordinadors per edició audio/vídeo, equip de so professional. 
 
Serveis que el centre ofereix als estudiants de l’especialitat de Moda amb tots els seus itineraris: 
-Taller de Moda que ara mateix ocupa 300 metres quadrats entre magatzems,i taller. Els tallers de Moda tenen 1 
responsable de taller i 3 assistents i romanen oberts de 9.30h a 21.30h. El material del que disposen ara mateix els 
alumnes és màquines de cossir, plaxes professionals i materials i eines d’estampació confecció, patronatge i confecció. 
 
Serveis que el centre ofereix als estudiants de les especialitats de Disseny de Producte i de Disseny d’Interiors amb tots 
els seus itineraris: 
-Taller de Disseny que ara mateix ocupa 278 metres quadrats entre magatzems,i aules de taller. Els tallers de Disseny 
tenen 1 responsable de taller i 2 assistents i es poden trobar oberts de 11.30h a 22.00h. El material del que disposen 
ara mateix els alumnes és màquines de tall de fusta i espuma, cabina de pintura, eines per treballar el clay, eines 
bàsiques per treballar la fusta, el paper, el cartrò i l’espuma, màquines de llimar fusta, forn per manipular el clay i una 
màquina de prototipació ràpida. 

 
• El nombre d’aules i la seva capacitat : 
 

PLANTA SOTERRANI capacidad 
S01 Taller Mac 28 
S02 Taller G5 24 
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S03 Aula teórica 28 
S04 Taller Mac 25 
S05 Taller PC 29 
S06 Taller PC 28 
S07 Aula teórica 48 
PLANTA PRIMERA capacidad  
100 28 
101 24 
102 24 
103 24 
104 24 
105 24 
106 24 
107 50 
108 50 
109 24 
110 24 
111 24 
112 24 
113 24 
114 24 
115 28 

     
• El nombre de tallers especialitzats disponibles i la seva capacitat: 

 
PLANTA BAIXA  capacidad 
.001 TALLER MODA 13 
.002 TALLER MODA 13 
.003 TALLER MODA 13 
.004 TALLER MODA 26 
.005 TALLER MODA 33 
S06 Taller PC 28 
S07 Aula teórica 48 
PLANTA SEGONA  capacidad 
205 TALLER 
PRODUCTE+INTERIORS 23 

206 TALLER 
PRODUCTE+INTERIORS 14 

207 TALLER 
PRODUCTE+INTERIORS 10 

208 TALLER 
PRODUCTE+INTERIORS 23 

PLANTA SOTERRANI  
PLATO TALLER AUDIOVISUAL  25 

 
L’IED Barcelona disposa de connexió WIFI per totes les plantes de l’edifici així com una aula magna on es poden fer 
conferències i actes amb capacitat de 300 persones.  
 
L’ IED Barcelona ha comptat per la remodelació del nou edifici amb la col·laboració d’en Frances Aragall, fundador i 
membre de la fundació Design for all. Amb aquest motiu tant l’accés a les aules, com l’accés a l’escola ha estat pensat 
i realitzat per que qualsevol persona amb discapacitat pugui ser part de l’alumnat, professorat o personal de serveis de 
l’escola i accedir a qualsevol de les parts de l’edifici. Per això es pot considerar l’observació de la planimetria entregada 
per fer aquesta comprovació.   
 
7.1.2 Mecanismes per realitzar i garantir la revisió i manteniment de les instal·lacions   
L’ IED Barcelona disposa de 4 persones encarregades del manteniment global de l’escola i el seu material així com dos 
persones  encarregada específicament del manteniment informàtic del centre. Per altre banda hi ha contractada una 
empresa externa pel personal de neteja de l’escola (4 persones) i una altre pel manteniment de recursos informàtics 
globals com manteniment dels servidors, etc. A part d’aquest serveis integrats dintre de l’escola hi ha una persona de la 
secretaria administrativa encarregada de vetllar pel manteniment i les actualitzacions del material necessari per passar 
les inspeccions periòdiques de material contra incendis, sanitari, etc.  
 
Breu resum dels mecanismes de revisió i manteniment de les instal·lacions: 
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- Revisió de material contra incendi per part d’una empresa externa anualment. 
- Revisió d’ascensor per part d’una empresa especialitzada anualment. 
- Revisió de les alarmes i sistemes de control d’accés per part d’una empresa externa anualment. 
- Suport durant totes les hores d’activitat docent de personal de manteniment i informàtica per possibles 

problemes tècnics. 
- Revisió setmanal per part del personal de manteniment de totes les aules. 

o Aquesta revisió queda reflectida en un document que reflexa els canvis i problemàtiques de les aules. 
- Revisió cada quinze dies de les zones comunes i biblioteca del centre. 
- Revisió mensual de tota la il·luminació del centre: comprenent tots els espais, aules, zones comunes i oficines. 
- Revisió anual de pintura i manteniments de tot l’edifici, tant exterior com interior. 
- Revisió mensual dels equips informàtics a nivell de software. 
- Revisió semestral a nivell de hardware dels equips informàtics. 

 
 
8. RESULTATS PREVIST0S 
 
Resultats dels cursos no homologats impratits al IED Barcelona que ens han servit d’exemple: 

 Matriculats 1er 2002 Graduats 2005 %  
Visual10 47 41 87,23% 
Design11 32 25 78,13% 
Moda12 52 39 75,00% 
Comunicació13       
TOTAL  131 105 80,15% 
 Matriculats 1er 2003 Graduats 2006 %  
Visual 47 36 76,60% 
Design 37 32 86,49% 
Moda 74 53 71,62% 
Comunicació       
TOTAL  158 121 76,58% 
 Matriculats 1er 2004 Graduats 2007 %  
Visual 54 38 70,37% 
Design 72 48 66,67% 
Moda 73 56 76,71% 
Comunicació       
TOTAL  199 142 71,36% 
 Matriculats 1er 2005 Graduats 2008 %  
Visual 51 37 72,55% 
Design 102 68 66,67% 
Moda 124 68 54,84% 
Comunicació       
TOTAL  277 173 62,45% 
 Matriculats 1er 2006 Graduats 2009 %  
Visual 50 27 54,00% 
Design 104 58 55,77% 
Moda 121 72 59,50% 
Comunicació 30 11 36,67% 
TOTAL  305 168 55,08% 
 Matriculats 1er 2007 Graduats 2010 %  
Visual 50 25 50,00% 
Design 93 60 64,52% 
Moda 123 83 67,48% 
Comunicació 31 17 54,84% 
TOTAL  297 185 62,29% 
 Matriculats 1er 2008  Estimació Graduats 2011 %  
Visual 32 24 75,00% 
Design 80 56 70,00% 
Moda 114 66 57,89% 
Comunicació 36 23 63,89% 
TOTAL  262 169 64,50% 

 

 Taxa mitjana dels últims anys 

                                                
10 Els cursos que conté la referència arts visuals son: Gràfic (anglès i llengua local), Il·lustració i animació, Vídeo i Multimèdia. 
11 Els cursos que conté la referència Design son: Interiors (anglès i llengua local), Producte i Transports. 
12 Els cursos que conté la referència Moda son: Moda (anglès i llengua local) i Marketing i comunicació de la moda (anglès i llengua local). 
13 Els cursos que conté la referència Comunicació son: Advertising (anglès), events, Business Comunication (Anglès). 
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Visual 69,39% 
Design 69,75% 
Moda 66,15% 
Comunicació 51,80% 
Total 67,49% 

 
Motius d’abandonament Percentatge 
Económic 69,3% 
Malaltia 16% 
Visat 9,6% 
No m’agrada el curs/escola 5, 1% 
Total 100% 

 
 
L’IED Barcelona te previst que la taxa de graduació (d) sigui de més d’un 70% respecte els matriculats a primer any i 
hem estimat que el 67% respecte els que haurien de cursar amb un any més (d+1). El motiu és l’estudi que hem fet 
respecte dels cursos que portem fent des de l’any 2002 i les seves taxes d’eficiència.  
 
En quant a la taxa d’abandonament  que seria d’un 32.51% tenint en compte els números anteriors, l’IED Barcelona 
espera poder reduir aquest percentatge al 30%. 
 
Els motius que els alumnes van donar per abandonar el curs son derivats del cost que han de pagar per any de curs, en 
menor grau és per motius personals (malaltia del mateix alumne o d’un familiar proper) i només un 5 % per motius de 
no agradar el curs o l’escola. Hem de tenir present que gaire be el 70% del total dels alumnes de l’escola son de fora de 
Catalunya (un 50% del total és de fora d’Espanya) . Això implica que s’hagi de sumar al cost del curs el cost de viure a 
Barcelona durant els anys de curs. Tot i que hi ha països com Suècia i Islàndia que donen suport governamental als 
alumnes que venen a estudiar aquí, aquests han de tornar un gran percentatge del diners una vegada han acabat. 
Depenent també de les assignatures que superen els hi arriben a donar més o menys diners, cosa que fa que moltes 
vegades hagin de deixar el curs si no han superat un 50% de les assignatures (perquè llavors els hi retiren la beca 
estatal). 
 
En aquest fet econòmic, estem treballant per poder donar beques meritocràtiques a alumnes que tenen una mitja de 
curs alta, però que poden demostrar que no poden afrontar el pagament complet del curs. Aquestes beques es donen 1 
per cada grup. Per altre banda cada inici de curs hi ha una convocatòria de beques pels futurs alumnes. D’aquestes 
beques s’obren 1 per especialitat i son els caps de departament els que escullen el millor projecte i, per tant, l’alumne 
que rebrà la beca durant els anys successius. Per poder mantenir ambdues beques els alumnes han de superar 
completament l’any acadèmic i han de tenir una mitjana superior a 7,5 cada any. 
 
Pel que respecte a la taxa d’eficiència hem d’esmentar que l’IED Barcelona no conta amb cursos homologats pel que no 
es pot fer la contabilització mitjançant crèdits ECTS. Per altra banda cal destacar que el sistema de permanència era 
molt rìgid i no permetia passar de curs amb més de 2 assignatures suspeses que sumat al preu dels cursos feia molt 
difícil que els alumnes repetissin curs. Això comporta que els alumnes que havien de repetir marxaven de l’escola i no 
repetien, pel que la taxa seria d’un 100%, un percentatge irreal quan s’implantin els cursos homologats. El percentatge 
que volem assolir és d’un 70%.  
 
9. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT DEL TITOL  
        
L’ Escola Superior de Disseny IED Barcelona és una institució acadèmica que té com a missió servir la comunitat a través 
de la gestió –generació, captació, formalització, difusió i aplicació– del coneixement en disseny, tècnic i científic, tant 
teòric com pràctic, prenent com a punt de partida la docència i la recerca en entorns competitius, rellevants i excel·lents, 
i atribuint centralitat a la persona considerada en la seva globalitat. 
 
L’ Escola Superior de Disseny IED Barcelona  integra la seva missió amb els seus valors fonamentats en la 
multiculturalitat i la multidisciplinarietat. Està compromesa a oferir una formació de qualitat, altament personalitzada, 
amb una clara vocació professionalitzadora i internacional i en plena coherència amb els estàndards i directrius de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 
 
Per garantir el ple assoliment de la seva missió, la Direcció del IED adquireix el ferm compromís de recolzar la implantació, 
gestió i millora contínua de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) que permetin assegurar la qualitat i els 
estàndard de les seves titulacions i concreta els següents objectius generals de qualitat: 
 
1. Aconseguir que els estudiants adquireixin les competències previstes en la seva titulació amb un alt nivell de 
satisfacció i assegurant la seva ocupabilitat. 
2. Aconseguir que l’avaluació de la docència i de la recerca constitueixi un instrument clau per afavorir la millora del 
professorat, i com a conseqüència, de la institució en el seu conjunt. 
 
En aquest sentit el disseny del Sistema Intern de Garantia de Qualitat recull els següents elements: 
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1. Elaboració de la política i els objectius de qualitat del Centre. 
2. La planificació estratègica, com a eina fonamental per el desenvolupament de la política i els objectius de qualitat en 
el Centre. 
3. Una organització / gestió de les activitats del Centre basades en els processos que definiexi l’activitat diària. 
 
Per això s’ha elaborat: 
 
1. Un catàleg dels principals processos relacionats amb cada una de les directrius AUDIT. 
2. La descripció d’aquest processos així com la sistemàtica per el seu seguiment. 
 
Una taula d’indicadors: En el disseny presentat s’apunten les línies generals en base a les quals l’agència per a la qualitat 
defineix la manera per establir els indicadors per a cadascú dels processos a nivell de Centre. 
 
La revisió del sistema: Es defineix el mecanisme previst per implementar les possibles millores en el centre en el que 
també s’estableix un pla de seguiment d’accions correctives i de millora. 
Introducció del rendiment de comptes als principals grups d’ interès: amb l’elaboració de la Memòria anual de la qualitat 
del centre i la Memòria global (cada 4 anys) que reflectin el resultat de l’anàlisi sistemàtic per la millora dels processos. 
La Memòria anual constarà del resum de totes les actuacions i informes de l’any corrent. La Memòria global constarà 
del progrés i millores durant els 4 anys. 
 
9.1. Responsables del sistema de garantia del pla d’estudis. 
 
La responsabilitat del procés de seguiment i garantia de la qualitat dels títols recau en la Direcció del centre ja que son 
els responsables de dirigir la gestió acadèmica, administrativa i presupuestaria del centre. Per mantenir informada 
periòdicament a la Direcció del centre, la Junta Acadèmica és l’organisme responsable d’elaborar els plans d’estudi de 
les diferents titulacions, proposant la seva aprovació i, si es necessari, la modificació. 
 
Junta Académica és responsable d’establir com es revisa el desenvolupament del programa formatiu (objectius, 
competències, planificació, recursos humans i materials, etc.) a partir dels diversos procediments específics de qualitat 
aprovats. En darrer lloc, la Junta Académica ha de garantir la qualitat de la docència, els serveis i l’atenció a l’alumnat. 
 
La Junta Acadèmica te com a funció supervisar el funcionament dels títols del centre i la activitat del professorat que 
imparteix docència, a més de garantir el progrés acadèmic dels estudiants i l’ aprenentatge per que assoleixin els 
objectius formatius definits en el pla d’estudis. Referent a l’atenció de l’alumne, te la responsabilitat d’ aprovar i aplicar 
els programes de seguiment dels estudiants de les titulacions. 
 
Els responsables de pràctiques i exchange program del centre son els que han de vetllar per la qualitat de les pràctiques 
externes i els programes de mobilitat. 
 
La Junta Acadèmica estarà formada pels caps de departament de cada especialitat (4 persones), el Director didàctic, el 
responsable de la secretaria organitzativa i 1 professor per especialitat. Amb motiu de les reunions anuals s’ inclou el 
representant de l’alumnat de cada especialitat. 
 
9.2. Procediments d’ avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat. 
a. Realització de l’activitat docent. 
Cada departament (Disseny de Moda, Disseny gràfic, Disseny de producte e interiors) selecciona, organitza e imparteix 
la docència assignada en el marc de la programació dels ensenyaments que estableix el pla d’estudis aprovat. 
Per a la millora, la Junta Acadèmica serà la responsable d’establir com es revisa el desenvolupament del programa 
formatiu (objectius, competències, planificació, recursos humans i materials...) a partir de la aplicació dels processos 
dissenyats. 
 
b. Seguiment dels objectius del programa formatiu. 
La Junta Acadèmica serà l’organisme que vetlla per la coherència i interelació de les matèries de cada títol en el marc 
del pla d’estudis i per l’adaptació de la docència al pla d’estudis de l’assignatura. 
 
c. Seguiment dels processos del programa formatiu. 
La Direcció del centre junt amb la Junta Acadèmica seran els encarregats de vetllar per la garantia i la qualitat del 
programa formatiu. 
 
d. Recollida i anàlisi d’ informació sobre el resultat de l’aprenentatge. 
Cada departament serà l’encarregat de recollir els resultats de l’ aprenentatge de cada una de les assignatures de la 
seva especialitat. Les dades seran trameses directament a la direcció del centre i a la Junta Acadèmica per el seu anàlisi 
i aquest informarà del resultat a cada departament. 
 
e. Resultats d’aprenentatge. 
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Cada departament recollirà tota la informació que faciliti l’elaboració de dades sobre els resultats obtinguts en cada títol. 
Anualment s’enviaran a la Junta Acadèmica, com a mínim, les dades de rendiment acadèmics, abandonament, graduació 
i eficiència. 
 
Aquestes dades seran la base per possibles millores continues. Anualment, la Junta Acadèmica, farà un seguiment per 
valorar el progrés i els resultats dels aprenentatges dels estudiants. També revisarà les estimacions fetes dels indicadors 
acadèmics, taxa d’abandonament i de graduació i definirà les accions derivades del seu seguiment que s’enviaran a la 
direcció del centre. 
 
f. Resultats d’inserció laboral. 
Cada 3 anys es farà una enquesta d’ inserció laboral dels graduats. Aquestes dades s’enviaran directament a la Direcció 
del centre. Amb aquestes dades la Direcció del centre analitzarà i elaborarà un informe resum per conèixer vers quines 
vies es fa la transició dels graduats al món laboral i per saber el grau de satisfacció dels graduats amb la formació rebuda 
en el centre. Aquest informe es debatrà juntament amb la Junta Acadèmica. 
 
g. Resultats de satisfacció dels diferents membres de la comunitat del centre. 
Els coordinadors didàctics de departament enviaran anualment a la Junta Acadèmica els resultats de l’enquesta d’opinió 
dels estudiants sobre l’acció docent del seu professorat. 
 
Els responsables de departament informaran dels resultats en el claustre anual de professors de cada especialitat. Els 
responsables de departament elaboraran un informe sobre l’acció docent del professorat així com les accions que 
s’emprendran per millorar-la. 
 
Cada responsable de departament, junt amb els coordinadors didàctics elaboren amb els resultats de l’enquesta d’opinió 
dels estudiants sobre l’acció docents del professorat i amb els informes elaborats anteriorment pel responsable de 
departament una síntesis que es presentarà a la Junta Acadèmica per al seu anàlisi. Aquest reunió tindrà caràcter anual 
després de la finalització de l’any acadèmic. 
 
Els resultats d’aquest anàlisi seran presentats per part del Director didàctic i el Responsable de la secretaria 
organitzativa/Service Manager anualment a la direcció del centre per a la seva aprovació. 
 
Per el seguiment i millora, sobre la base dels anàlisis realitzats la Junta acadèmica realitzarà un informe en que es recull 
el pla d’actuació i millora sobre els resultats i les propostes de millora corresponen. Igualment, a partir de l’informe, la 
Junta acadèmica dissenyarà el pla d’actuació i millora plurianuals del centre. 
 
h. Concreció del mecanisme previst per implementar les possibles millores. 
1. realitzar la revisió del sistema de gestió per part de la Direcció del centre de tot el sistema de processos dissenyats. 
Aquesta tasca implica la revisió de tots els resultats dels indicadors i la seva comprovació  amb  els objectius establerts. 
 
Partint de l’anàlisi d’aquests resultats els caps de departament realitzen el corresponent informe d’ avaluació de 
resultats, indicant  les raons que han portat a la no consecució d’objectius i els canvis que haurien de realitzar-se en els 
processos de millora. 
 
2. L’evidència formal de la Revisió de tot el Sistema de Gestió per part de la Direcció del centre és la memòria acadèmica 
del centre. Aquesta consta dels resultats obtinguts en la seva taula d’indicadors i dels informes d’avaluació, si procedeix, 
de les decisions pertinents en format d’accions correctores o de millora (veure quadre), per a adequar el rumb del centre 
al establert en la seva planificació estratègica o realitzar les correccions necessàries en funció de noves informacions 
que afecten a l’activitat del centre. 
 
i. pla de seguiment de les accions correctives y de millora del centre: 
Accions correctores: 

Acció Responsable Calendari 
   
   

 
Accions de millora: 

Acció Responsable Calendari 
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3. Redacció del pla d’accions correctores i de millora que s’haurien de realitzar en el curs següent com a conseqüència 
de la revisió per part de la Junta Acadèmica. 
 
4. Exposició en la reunió de responsables de departament i Direcció del centre de les raons per les quals s’han 
d’implantar noves accions en el pròxim curs i la ratificació per part dels reunits. 
 
j. Millora de la qualitat del professorat. 
Els resultats de l’avaluació docent te diferents tipus de repercussions que afecten: 
- Individualment i directament a cada professor/a. 
- Al conjunt del centre. 
- Directament a cada departament. 
- Directament a les places de professorat. 
 
Aquest procés es basa en la política institucional de qualitat del professorat i que te com a finalitat principal conèixer la 
consideració que mereix la qualitat acadèmica del professorat del centre i contribuir a la millora continua de la qualitat 
docent. En aquest sentit, el procés d’ avaluació docent permetrà identificar les àrees de millora i orientar la política i les 
activitats formatives de la institució. 
 
L’ avaluació del professorat es basarà en a) l’autoinforme del professor (ha d’incloure: la planificació de l’activitat docent, 
el desenvolupament de l’activitat docent i de la professionalitat doncent, els resultats de l’activitat docent i altres 
aspectes que el centre consideri), b) les enquestes de valoració de l’activitat docent realitzades als alumnes i c) l’informe 
del responsable de departament. Aquest informe l’hauran de fer anualment tots els docents que imparteixin més de 20 
hores frontals. 
 
La Junta Acadèmica serà l’ents responsable d’emetre els judicis avaluatius finals sobre cada expedient d’avaluació. 
 
L’ avaluació docent tindrà entre els seus objectius principals conèixer l’opinió de l’alumnat sobre la qualitat acadèmica 
del professorat i dels diferents títols impartits al centre; també haurà de permetre elaborar informes preceptius dels 
professors/es que vulguin impartir classes d’un any a l’altre en el centre. D’aquesta manera, l’alumnat del centre 
participa de l’avaluació de l’activitat docent del professor/a a partir d’un qüestionari d’opinió. el qüestionari te dos blocs. 
El primer farà referència a la avaluació del professor/a de l’assignatura y el segon recullirà ítems relacionats amb l’ 
avaluació del desenvolupament de la pròpia assignatura. Aquesta enquesta inclourà un apartat de suggeriments i 
propostes de millora o queixes en el cas que els estudiants ho considerin necessari. 
 
Aquest qüestionari es considerarà un dels factors més importants i rellevants del procés d’avaluació del col·lectiu docent, 
junt amb l’informe de la persona interessada i els informes dels responsable de departament on es tindrà que incloure, 
si s’escau, les alteracions i cancelacions del calendari establert al abans de començar el curs. El qüestionari serà el 
reflex de l’opinió dels usuaris del servei que ofereix el centre. 
 
L’avaluació positiva de l’activitat docent del professorat i la corresponent certificació de l’activitat docent, constitueix un 
dels requisits i mèrits a considerar en la contractació del professorat d’un any a l’altre. 
 
9.3. Procediments per garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes d’intercanvi. 
 
9.3.1. Pràctiques externes. 
- el coordinador de la borsa de treball i el seu assistent, seran els competents per establir els requisits, la selecció dels/ 
de les estudiants, els seguiments i l’avaluació de les pràctiques en empreses o institucions, així com els competents per 
establir els mecanismes que consideri oportuns per garantir la qualitat formativa i la bona gestió acadèmica i docent. 
Per extensió, el centre haurà de vetllar per a garantir que les condicions en que es desenvolupi les pràctiques no 
comportin activitats abusives ni contraries al caràcter formatiu que tenen aquestes pràctiques. 
 
-Per facilitar el desenvolupament de les seves funcions en matèria de pràctiques, els responsables de departament, la 
direcció del centre i el responsable de Job placement, podran establir subcomissions. En tot cas, com a responsable de 
les pràctiques per cada títol oficial amb aquelles competències designades al pla d’estudis només es podrà escollir a 
personal intern del centre. 
 
-Cada empresa o institució tindrà que designar una persona responsable que supervisarà el desenvolupament de les 
pràctiques, establirà contacte amb la persona responsable del centre i vetllarà per la correcta execució del respectiu 
conveni. 
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Pel bon funcionament de les pràctiques externes el centre farà un qüestionari a la finalització del període de pràctiques 
als alumnes i a les empreses o institucions que els han acollit. En aquesta enquesta s’analitzarà el grau de satisfacció 
vers diversos aspectes de les pràctiques i el procés d’aprenentatge vinculat. Aquestes enquestes inclouran un apartat 
de suggeriments i propostes de millora i queixes. A més, per descomptat, s’atendran totes aquelles queixes o 
suggeriments particulars que els estudiants, les empreses o les el tutor de pràctiques faci arribar al centre, o a qualsevol 
altra instància del centre. En tot cas, l’objectiu d’aquestes enquestes serà la realització dels estudis i anàlisi necessaris 
que permetin la millora contínua del procés de pràctiques. 
 
9.3.2. Programes de mobilitat. 
El procediment per assegurar la qualitat del programa de mobilitat defineix les següents competències i funcions: 
-Els responsables de departament del centre seran responsables de la gestió dels programes de mobilitat del centre. 
-El centre tindrà un responsable que s’encarrega exclusivament de mobilitat. 
-El responsable de mobilitat del centre haurà de coordinar-se amb la secretaría organitzativa, els coordinadors didàctics 
de departament i l’oficina encarregada de la mobilitat del centre. 
 
La Secretaría organitzativa donarà suport en la gestió académica i administrativa a la mobilitat (generació d’actes, 
certificats, etc). 
 
Per realitzar el seguiment i garantir el bon funcionament dels programes de mobilitat (ERASMUS i Sicue-Séneca), el 
centre realitzarà la recollida d’informació de forma anual, a través d’enquestes als estudiants que han realitzat estades 
en els centres nacional o estrangers que els han acollit. En aquestes enquestes s’analitzarà el seu grau de satisfacció 
sobre diversos aspectes del procés d’aprenentatge vinculat a la mobilitat. Aquestes enquestes inclouran un apartat de 
suggeriments i propostes de millora o queixes en el cas que els estudiants o els responsables de mobilitat ho considerin 
necessari. 
 
El resultat de les enquestes serà analitzat per responsable de mobilitat del centre, amb l’objectiu de realitzar estudis i 
anàlisis que permetin la millora contínua del procés de mobilitat. L’ informació  per la pressa de decisions sobre el procés 
de mobilitat dels alumnes es transmetrà a la Direcció i la Junta Acadèmica. 
 
9.4. Procediments d’anàlisis de la inserció laboral dels graduats i de la satisfacció amb la formació rebuda. 
 
El centre disposarà de processos de recollida d’informació sobre els resultats d’inserció laboral dels titulats i sobre la 
satisfacció amb la formació rebuda. 
 
En primer lloc, es realitzaran enquestes periòdiques que permetin realitzar un seguiment continuat de la inserció laboral 
dels titulats. La periodicitat de les enquestes es de 3 anys, començant a comptar des de la sortida del primer titulat. 
L’objectiu d’aquest procés serà el de  conèixer per quines vies es fa la transició dels titulats al món laboral i determinar 
el grau de satisfacció dels titulats vers la formació rebuda al centre. Fins el moment només s’ha realitzat una vegada 
que consituteix la font essencial d’informació del centre. 
 
A partir d’aquestes dades es realitza un estudi que es difondrà entre el caps de departament, la comunitat docent i 
l’entorn empresarial i social. 
 
Els responsables de l’anàlisi de l’informació sobre inserció laboral i de satisfacció amb la formació rebuda serà la Direcció 
del centre i la Junta Acadèmica, cadascú en el seu nivell de responsabilitat. Aquesta informació s’utilitza per millorar el 
pla d’estudis a través de diferents processos: plans de millora, revisió del pla d’estudis, etc. 
 
Tan mateix, La direcció del centre, una vegada analitzades les dades elaborarà un informe que es presentarà i debatrà 
a la reunió de caps de departament del centre per donar a conèixer les vies es fa la transició dels titulats al món laboral 
i determinar el grau de satisfacció dels titulats vers la formació rebuda al centre. 
 
Això també mantindrà l’adequació del centre amb el mercat laboral per tal de certificar la qualitat dels estudis ofertats. 
 
9.5. Procediments per l’anàlisis de la satisfacció dels diferents col·lectius implicats (estudiants, professorat i personal 
d’administració i serveis, etc) i atenció a les suggerències i reclamacions. 
 
9.5.1. Satisfacció amb la docéncia: Enquesta de valoració de l’activitat docent que es realitza semestralment. En el 
qüestionari els alumnes evaluen al profesor/a i el desenvolupament de l’assignatura. 
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9.5.2. Satisfacció amb els serveis: enquesta anual de valoració per part dels usuaris dels serveis del centre (professors 
i alumnat). Així mateix, la Junta Acadèmica del centre gestiona les enquestes de satisfacció dels usuaris respecte els 
recursos i serveis del centre. Aquesta elabora un informe, que es presenta a la Direcció del centre amb l’objectiu 
d’incorporar aquests resultats en els processos de presa de decisions i de revisió i millora dels títols i serveis del centre. 
 
9.5.3. Satisfacció amb la formació rebuda per part dels alumnes: enquestes els nous titulats en el moment de recollir el 
títol i enquestes als titulats 4 anys després de la titulació. 
 
9.5.4. Atenció als suggeriments i reclamacions: El centre comptarà amb mecanismes per recollir, tractar i analitzar els 
suggeriment, queixes i opinions dels diferents agents d’ interès dels títols, així com per a incorporar aquesta informació 
en la presa de decisions per la millora de la qualitat del programa formatiu, els serveis, les instal·lacions, etc. 
 
Tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions i suggeriments s’estableix en un protocol d’actuació elaborat per 
la Direcció del centre. 
 
Els elements bàsics del protocol d’actuació son: 
Totes les queixes, reclamacions i suggeriments son gestionats per la secretaria organitzativa. 
 
La secretaria organitzativa els canalitza d’acord amb el s’indica en l’apartat següent: 
 
1. Peticions de caràcter acadèmic o docent: en funció del tema, la canalitazació pot derivar a la direcció del centre, el 
cap de departament o el coordinador de departament. Els responsables de cada una d’aquestes instàncies determinen 
quina persona del seu àmbut és l’encarregada de gestionar les respostes a les peticions en funció del tipus de temes 
platejats. Aquestes designacions formen part també del protocol d’actuació. 
 
Les queixes per part dels estudiants sempre hauran de fer-se de manera formal i les enviaran directament al responsable 
de secretaria organitzativa/Service Manager. 
 
2. Peticions de caràcter econòmic-administratiu: Canalització a la unitat de gestió responsable, la secretaria 
administrativa o en el seu defecte la Direcció del centre. 
 
3. Si el centre no contempla en el protocol un tipus de queixa o reclamació particular: es derivarà primerament al 
coordinador de departament depenent de la persona que hagi fet la reclamació o queixa. 
 
4. Una vegada tramitada la queixa, reclamació o suggeriment: S’avisarà sempre al sol·licitant de l’enviament de la seva 
petició a l’organisme adient. 
 
A més, la Direcció i la Junta acadèmica disposa d’una bústia on qualsevol persona membre de la comunitat del centre 
pot realitzar queixes i suggeriments. El responsable de la bústia  reenvía les qüestions als organismes competents per a 
que arribi a bon terme. Aquests donen una resposta  que reenvien  a la Direcció del centre per a la seva informació. 
 
De totes maneres, el centre conté la Junta Acadèmica que te la capacitat de vetllar pels drets i les llibertats del personal 
d’ administració i serveis, del personal docent i l’alumnat y te les funcions de rebre les queixes i observacions que es 
formulin sobre el funcionament del centre i presentar, amb caràcter no vinculant, davant els organismes competents, 
propostes de resolució dels assumptes que hagin sigut sotmesos a la seva consideració. 
 
9.6 Criteris i possibles procediments per a una possible extinció d’un títol. 
 
La falta d’atractiu d’una titulació que es tradueix en una baixa demanda sostenida durant més de dos cursos acadèmics 
serà el principal indicador a tenir en compte per plantejar una interrupció provisional o definitiva de la seva impartició. 
De qualsevol manera, i abans d’arribar a aquest extrem, s’aplicaràn els mecanismes descrits en els punts anteriors 
sobre l’anàlisi de satisfacció per poder anticipar i solucionar aquesta situació. 
 
L’extinció d’un títol es plantejarà primerament respecte als indicadors directament en la Junta Acadèmica anual. Aquesta 
resoldrà si fa la proposta d’extinció a la direcció del centre per fer-la efectiva. En una primera instància l’extinció serà 
provisional i es revisarà anualment la seva possibñe posada en marxa de nou. Sempre serà decisió de la direcció del 
centre l’extinció total d’un dels títols. 
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En cas de produir-se l’extinció, aquesta es produirà gradualment, curs a curs, i es garantirà el dret de l’alumne a finalitzar 
els estudis per ell iniciats en condicions de rendiment acadèmis normal, per a passar a estudiar individualkment els 
casos en que aquestrendiment no ho sigui. 
 
10. CALENDARI D’IMPLANTACIÓ     
 
Curs 2011-2011: 
Implantació del Primer curs del Títol de superior en Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d’ Interiors i Disseny de 
Producte. S’extingeixen tots el primers cursos propis similars als de grau. 
 
Curs 2012-2013: 
Implantació del Segon curs del Títol de  superior en Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d’ Interiors i Disseny de 
Producte. S’extingeixen tots el segons cursos propis similars als de grau. 
 
Curs 2013-2014: 
Implantació del Tercer curs del Títol de superior en Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d’ Interiors i Disseny de 
Producte. S’extingeixen definitivament tots els cursos propis similars als de grau. 
 
Curs 2014-2015: 
Implantació del Quart curs del Títol de superior en Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d’ Interiors i Disseny de 
Producte. 
 
No hi ha cap curs oficial que s’extingeixi amb la implantació del nou pla d’estudis.	
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