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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.
TAULA D’ADAPTACIÓ

Comunicació del producte I
Comunicació de producte I, és la primera assignatura de tres, que ha de dotar al
alumne dels coneixements que li permetin generar un llenguatge de comunicació
propi.
La assignatura exposarà breument diferents tècniques de comunicació per tal de
poder explicar una historia, mes que un objecte. No son eines de representació, sinó
eines de per comunicació.
Aquesta assignatura es divideix en tres blocs: il·lustració, audiovisual i espai expositiu.
Es parteix de la premissa que els coneixements de tècniques de representació s’han
assolit en cursos anteriors, i aquesta assignatura va mes enllà de les eines. Hi ha una
especial atenció en desenvolupar un llenguatge propi de comunicació.
Al final de la assignatura es posarà en format expositiu les resultats de les parts
pràctiques de cada bloc.

Continguts
1. Estudi de les tècniques de representació visual
En 2 o 3 dimensions d’un concepte, generat de processos analítics o creatius que vulguin
resoldre qüestions específiques de disseny.
La funció de cada format en cada fase del projecte
2. Del Croquis al Render de presentació.
Gestió del material gràfic generat en la realització d’un projecte de disseny.
Establir criteris per tal de donar la informació final necessària avaluant els diferents suports i
tècniques per a cada document
El croquis com a original, el croquis com a presentació d’avantprojectes,
Les maquetes de treball com a eina de representació validació de projectes.
El render, selecció de punts de vista, representació de materials, il·luminació dels objectes.
Integració fotogràfica.
L’arxiu, el valor del material previ, conservació i organització.
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Competències
Competències generals
•
Capacitat d’organització, planificació i gestió. (G1)
•
Habilitat per a prendre decisions. (G4)
Competències específiques
•
Utilitzar el dibuix i les tecnologies informàtiques com a eines de comprensió i
visualització de les idees per a comunicar de manera adient un projecte de disseny. (E8)
•
Experimentar amb les tècniques d’expressió visual i els diversos suports de
comunicació. (E9)

Resultats d’aprenentatge
Per tal que l’estudiant superi aquesta assignatura, ha d’assolir un nivell de
competències mitjà, en els àmbits de les matèries impartides, que li permetin plantejar
solucions viables i coherents en el desenvolupament dels projectes acadèmics
paral·lels.

Recomanacions
Àrea de Producte, primera assignatura de comunicació del producte.
Corresponent a les assignatures d’expressió i representació de producte dels mòduls amb
cinc assignatures.

Metodologies docents
Enfocament i organització general de l’assignatura.
La assignatura te caràcter pràctic amb un format d’avaluació continua .
Es realitzaran seminaris i classes magistrals que seran sensibles a les necessitats alumnes,
proposant exercicis específics com a pràctiques obertes on l’alumne haurà de prendre decisions en la
representació de propostes i les haurà de justificar i contrastar amb el grup i l’equip docent.
Tanmateix es treballaran els aspectes de composició gràfica i jerarquia de la informació. Així com els
elements gràfics a incorporar en el producte.
Activitats formatives.
Es preveuen sessions complementaries al plató fotogràfic com a eina complementaria de
recolzament a les tècniques principals.

Sistemes d’avaluació
L’avaluació es basa en:
Participació als seminaris: 30%
Entrega de treballs setmanals: 30%
Treball final: 40%
Es requereix haver obtingut com a mínim un 4 de nota en cadascuna de les parts per fer mitja amb
las altres notes. L’alumne que suspengui una de les parts amb una nota inferior a 4 repetirà part de la
mateixa o tota en funció del currículum general.
L’assignatura s’aprova amb una nota final igual o superior a 5 punts.
Les tasques de preparació, l’assistència i la participació en els seminaris, juntament amb el
desenvolupament dels treballs parcials i exercicis, són fonamentals per assolir els objectius esperats.
Els treballs parcials estaran directament relacionats amb els continguts dels seminaris i tindran una
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temporització diferent (setmanal, bisetmanal, etc.) en funció de les temàtiques a tractar. Seran
exercicis individuals. Alguns d’aquests treballs es presentaran setmanalment a classe.
Un cop s’hagi acabat l’assignatura i s’hagi qualificat l’alumne, es programarà un dia de revisió de
qualificacions durant el qual es podrà demanar al professor que expliqui la nota obtinguda. Si
l’alumne ha suspès, s’aprofitarà per a establir quines parts del treball ha de corregir o repetir.
L’avaluació de seminaris i treballs es farà seguint els criteris de:
- Grau d’adquisició de competències. Demostració d’un procés evolutiu en l’adquisició
- Adequació de les propostes als objectius de l’exercici
- Esforç, profunditat de l’estudi. Varietat i qualitat de propostes
- Elaboració de propostes i capacitat de resposta als problemes sorgits durant el procés
- Professionalitat. Grau d’independència en el desenvolupament dels exercicis i en la presentació
- Capacitat de comunicar de manera lògica i motivadora les propostes
- Qualitat en la presentació. Oral i visual.
- Acabat final del producte.
-Cura en la presentació de tot el material
Per tal de ser qualificar a la primera convocatòria, l’alumne haurà d’haver assistit al 80% de les
classes.
Aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura amb una nota compresa entre un 4 i un 4,9
poden presentar-se a la recuperació de l’assignatura.
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) no podran
recuperar l’assignatura.
Aquells alumnes que no hagin superat les activitats no recuperables no podran recuperar-les a la
recuperació.

Activitat
d’avaluació

Característique
s

Diversos
Treballs de
representaci
óa
desenvolupa
r fora del
aula com a
base
d’avaluació
del curs
segons
continguts.

Comprensió de
conceptes,
resolució de
qüestions,
problemes...
Individuals,
presencials.

Lliurament
de treballs
curts
associat a
seminaris,
activitats a
classe, etc.
Participació
en debats,
activitats en
grups,
presentacion

Extractes
d’aspectes que
poden
aparèixer o no
a la prova
escrita.
Permeten una
retroacció
contínua.
Activitats
associades a
competències
que són
(només, o més
fàcilment)

Criteris
d’avaluació

Pes a
la
nota
final

Recuperable o
no
(en quin
moment)

De 0 a 10
Per aprovar
l'assignatura
és necessari
obtenir una
nota mitjana
superior a 5
en aquesta
prova.

30%

Recuperable.

50%

G1, G4,
E8,E9

30%

Recuperable.

50%

G1,G4,E8
,E9

30%

No
recuperable.
(segons els
criteris
aprovats pel
centre)

0%

G4

De 0 a 10
punts
Per aprovar
l'assignatura
és necessari
lliurar les
activitats en
el termini
establert.
De 0 a 10
punts
Per aprovar
l'assignatura
és necessari
lliurar les

Pes a la
recuper
ació

Competèn
cies
avaluades
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s,
projectes...

Presencialita
t i actitud i
seguiment
general

demostrables
“en acció” o in
situ.
Poden
considerar la
definició d’un
mínim de
superació.

pràctiques en
el termini
establert (o
fer la
presentació,
o participar al
debat) i
obtenir una
nota mitjana
superior a 5.

Seguiment i
participació
activa en les
activitats del
curs.

10%

No
recuperable.
(segons els
criteris
aprovats pel
centre)

0%

Fonts de referència
Bàsics
- Henry, K. 2012. Dibujo para diseñadores de producto, de la idea al papel. Promopress,
Barcelona.
- Powell, D. 1985. Tecnicas de presentación. Herman Blume, Barcelona.
- Serrazanetti, F. 2010. La mano del designer. FAI- Moleskine, China.
- Autodesk 2012. 3ds Max Design.
- www.autodesk.com/3dsmax
- http://vray.info/
- http://www.es.rhino3d.com/
Recursos didàctics i material docent:
Bàsics.
Pràctiques combinades en aula informàtica.
Complementaris.
Materials i eines:
Suport.
Ampliació.
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