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NOTA Informativa: A causa de la pandèmia de la COVID-19 s'ha establert un protocol d'adaptació
de l’informació, que pot aparèixer originalment en aquest PDA, per a adequar-la a les circumstàncies
canviants que es puguin produir.

https://drive.google.com/file/d/1EgXe10Qy9zagkJgQQtDypzNi2Gg_oHoG/view

Disseny i Producte II
L’assignatura de Disseny i Producte II corresponent a l’àrea de projectes del
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, ofereix a l'estudiant els coneixements
necessaris pel desenvolupament del projecte de disseny enginyeril des d’una
òptica transdisciplinar. Pretén que l’alumne tingui coneixement del procediment
estratègic del disseny per poder desenvolupar un projecte amb possibilitats
d’implementació al mercat.
Els continguts impartits donen resposta a la necessitat d’un professional del
disseny i l’enginyeria que doni solucions a les demandes socials, empresarials
i ambientals. L’objectiu principal és que l’alumne encari el procés de disseny
des de la visió sistèmica com eina pel desenvolupament d’un disseny de
qualitat. Els continguts de l’assignatura pretenen formar al estudiant com al
professional que resol els problemes des d’una òptica creativa i coherent on els
aspectes estètics i funcionals no estén renyits amb els ambientals o productius
sinó que trobin en ells una oportunitat per a la innovació.
Amb la inclusió i normalització del vector ambiental en el procés de disseny
es pretén donar una visió positivista i possibilista dels aspectes del disseny
emmarcats en l'àmbit del desenvolupament sostenible, entès en la seva vessant
econòmica, social i ambiental.
L’assignatura és eminentment pràctica. els coneixements i competències
adquirides es materialitzaran en la realització d’un projecte global de disseny
articulat a través de diverses entregues corresponents als apartats propis del
procés de disseny i desenvolupament de producte.

Continguts
Bloc I: Implementació d’un producte al mercat. Comunicació formal.
1.1. Forma, prototips i l'acció de prototipar en el disseny.
1.2. Definició i abast d’ergonomia. Aspectes antropomètrics del disseny.
1.3. Usabilitat i experiència d’usuari.
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1.4. Definició tècnica de processos, dimensionat i materials.
Bloc II: Economia circular i disseny sostenible.
2.1. Economia Circular. Cicle de vida, eines d'anàlisis ambiental i ACV.
2.2. Sostenibilitat: medi ambient, economia i disseny.
2.3. El vector ambiental en el disseny i desenvolupament de producte.
2.4. Visió sistèmica i enfocament del cicle de vida: metodologia i oportunitats.
2.5. Enginyeria inversa per a economia circular .
2.6. Perspectiva de gènere en disseny de producte.

Competències
Competències generals
· Buscar, gestionar i utilitzar la informació de manera precisa fent l’ús adequat de tots els mitjans,
inclosos els informàtics, així com de les tecnologies de informació i comunicació. (G3)
· Treballar en equip fomentant aptituds d’empatia,
negociació i persuasió en diferents àmbits i disciplines. (G6)
· Afavorir la diversitat i la multiculturalitat establint
accions en contextos diferents i internacionals. (G7)
· Analitzar les diferents situacions que es presenten en l’entorn
professional mantenint un raonament crític i compromisos ètics. (G8)
· Actuar amb iniciativa i sensibilitat davant de les necessitats socials i mediambientals. (G12)
Competències específiques
· Conèixer les implicacions d’utilitat, funcionals, culturals,
sociològiques i tecnològiques del producte a desenvolupar. (E4)
· Conèixer les implicacions industrials, comercials i estratègiques i
de comunicació del producte a desenvolupar. (E5)
· Investigar els valors estètics, funcionals, tècnics i econòmics
d’un projecte concret i determinar-ne la seva. (E6)
· Conèixer els plans de màrqueting i les
recomanacions industrials per als nous productes.
(E7)
· Ser capaç de tractar la informació i el coneixement d’una manera transversal. (E8)
· Participar en l’elaboració del briefing dels nous productes. (E9)

Resultats d’aprenentatge
· Estructurar, diferenciar i classificar la informació.
Percebre els sistemes tecnològics actuals. (RA-G3)
· Desenvolupar la capacitat de treballar en grup. Defensar les pròpies idees i respectar
les dels altres. Negociar les diferents propostes per arribar a una en comú. (RA-G6)
· Desenvolupar la part d’anàlisi dels contextos socials. Treballar
els diferents tipus d’usuaris i els seus requeriments. (RA-G7)
· Observar i interpretar les dades de la disciplina a treballar. Reflexionar sobre les diferents
modalitats i prendre decisions. Valorar la importància de la disciplina professional. (RAG8)
· Treballar les diferents vies per resoldre temes. Reconèixer el medi i el seu futur. (RA-G12)
· Observar i interpretar les dades per estructurar la
informació i saber aplicar-la als diferents objectius. (RA-E4)
· Reconèixer, analitzar i reflexionar sobre la informació i
estructurar-la amb la finalitat de prendre decisions. (RA-E5)
· Interpretar les dades per estructurar la informació i saber
aplicar-la als diferents objectius. (RA-E6, RA-E7, RA-E8)
·
Estructurar les dades per definir la informació i saber argumentar-la. (RA-E9)
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Activitats formatives
Distribución de la docencia:
20% a ELISAVA
70% AULA VIRTUAL
10% CAMPUS OBERT
Horas de Docencia y Tipología:

Aula (5h)
Taller (27h)

Taller
Desenvolupament de maquetes formals per a projectes al taller de prototips.
Sortida de l’aula
Visualització del coneixement impartit a magistrals en alguna de les
institucions afins a l’àrea projectes en la ciutat de Barcelona.

Metodologies docents
Aula
La funció de les classes anomenades aula és introduir a l'estudiant en una metodologia de treball
projectual propi del disseny i l'enginyeria. S'introdueix el marc teòric amb la intenció de crear una
base per a la posterior aplicació en projectes. Proporciona a l'estudiant coneixement teòric que li
permet comprendre i resoldre reptes plantejats. El marc teòric s'adquireix mentre es practica, ja que
les classes són participatives.
Taller
L'objectiu d'aquests tallers és que els estudiants posin en comú les experiències pràctiques
desenvolupades dins i fora de l'aula mitjançant treballs parcials. Els tallers són per guiar a l’estudiant
en la realització d'exercicis pràctics de caràcter projectual que els permeti aplicar els coneixements
tractats en les classes teòriques. També es pretén resoldre problemes relacionats amb la recerca
d'informació, l'anàlisi de dades i la presa de decisions.
Forum
Sessions dinàmiques transversals a la resta d'assignatures del trimestre que permeten relacionar,
aplicar i explorar el coneixement adquirit des de un ambit escollit.

Sistemes d’avaluació
Prova escrita (10%)
Prova escrita sobre la teoria impartida a l’assignatura a les magistrals.
Projecte (45%)
A partir d’una temàtica del curs proposada anualment, es dú a terme un projecte on s’hauran d’aplicar
la metodologia proposada a l’asignatura. Es tractarà de fer el desenvolupament d’un projecte disseny
de un sistema-producte. S’avaluarà la qualitat del disseny des d’un punt de vista creatiu i el rigor en
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el seu desenvolupament, així com la qualitat comunicativa de la presentació. Finalment hi haurà una
entrega escrita, un prototip i una valoració de l’exposició oral del grup.
Treball acadèmic analític (45%)
Estudi d’una proposta de disseny aplicant les estratègies d’avaluació ambientals del producte, des de
el coneixements i criteris d’ecologia industrial. L’avaluació es basa en la participació així com en la
presentació, tant oral com escrita, de treball en grup.
És imprescindible un mínim del 80% d’assistència a totes les classes. S’avaluarà en base a
l’assistència a les sessions de magistrals i seminari les tasques de preparació, i la participació en els
seminaris ja que són fonamentals per assolir els objectius/actituds esperats.
* L’assignatura s’aprova amb una nota igual o superior a 5 punts.
** Per fer la mitjana la nota mínima ha de ser de 4.

L’avaluació de treballs es farà seguint els criteris de:
· Grau d’integració i treball transdisciplinari de l’equip.
· Grau de discussió i crítica personal davant la temàtica del treball i la
contextualització d’aquest en l’actualitat que estem vivint tots plegats.
· Qualitat de la memòria: coherència, discurs i creativitat.
Requisits i procés de recuperació
· Aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura amb una nota
compresa entre un 4 i un 4,9 poden presentar-se a la recuperació al mes
de juliol.
· Aquells alumnes que hagin superat l’assignatura no podran concórrer a
la recuperació per pujar la nota.
· Aquells alumnes que no s’hi hagin presentat (és a dir, no hagin fet els
treballs ni les proves escrites) no podran recuperar l’assignatura.
· Aquells alumnes que hagin suspès la prova escrita però que hagin
aprovat la resta de treballs només hauran de realitzar una prova escrita.
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