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1. Informació
sobre ESDi
1.1 Presentació

1.2 Organització

En el context d’un ensenyament superior plural,
actualitzat i de caràcter humanista, l’Escola
Superior de Disseny ESDi, centre creat l’any 1989
i adscrit a la Universitat Ramon Llull l’any 1992,
es va marcar com a objectiu la formació de
professionals de futur, perfectament preparats per
afrontar les innovacions que es produeixen
a tots els àmbits del disseny contemporani.

L’ESDi Escola Superior de Disseny està
organitzada en els següents departaments:

L’any 2008 l’ESDi va començar a impartir els
estudis de Grau oficial en Disseny, dins el marc
Universitari Europeu, durant el curs 2008-2009.

Grau en disseny
AEAD Comunicació visual
AEAD Moda
AEAD Producte i interiors

La seva activitat acadèmica, en un marc de
formació humanista, gira al voltant de quatre
eixos:
• L’ensenyament interdisciplinari, obert
a la integració de les diferents àrees.
• L’ús de les tecnologies més noves, amb
l’objectiu de proporcionar als alumnes el domini
de les eines que demana el mercat a cada
moment.
• L’estret vincle escola-empresa, que redunda
en benefici de les sortides professionals dels
nostres alumnes.
• La constant tasca d’investigació i anàlisi,
que duen a terme tant els professors com
els alumnes mitjançant programes especials.
Als 14.000m2 d’instal·lacions distribuïts entre
Sabadell i Barcelona, l’ESDi disposa de:
• Diversos laboratoris equipats
amb tecnologia avançada.
• Una àmplia gamma de perifèrics.
• Laboratoris de fotografia, producció
i postproducció audiovisual i instal·lacions
audiovisuals.
• Plató fotogràfic i de vídeo.
• Tallers: industrial, tèxtil, de punt
i calada, d’estampació, de gravat i de confecció.
• Aules d’informàtica.
• 3D Printing Lab.
• Virtual Lab.
• Textile Making Self Lab.
• Create Lab.
• Biblioteca.
• Mostroteca de teixits.
• Servei de préstec de material audiovisual.
L’alumne pot disposar de tots aquests espais
com a Aula Oberta dins l’horari establert, amb
la finalitat que pugui utilitzar els millors recursos
tecnològics per dur a terme els treballs pràctics
de les diferents assignatures.
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Consell directiu
Direcció general
Direcció adjunta
Direcció acadèmica
Coordinació acadèmica

Recerca
Departament universitari de Teoria, Anàlisi
i Desenvolupament del Disseny
Administració
Admissions
Carreres Professionals
Qualitat
Comunicació i màrqueting
IT i Infraestructures
Secretaria acadèmica

1.3 Associació d’Estudiants
d’ESDi (AEE)
L’AEE és l’organisme de representació
dels estudiants. L’integren els estudiants amb
ganes de millorar les coses i d’implementar
noves iniciatives.
L’AEE és el nexe entre els alumnes i la direcció
de l’escola. Procura tenir una bona comunicació
sense perdre mai de vista el seu principal objectiu:
vetllar pels drets dels estudiants i per la qualitat
de l’ensenyament. Al mateix temps, vol promoure
diversos tipus d’activitats, com celebracions o
concursos.
Les funcions de l’AEE són: proposar millores
acadèmiques i activitats extra-acadèmiques,
informar als alumnes, consultar l’arxiu d’exàmens,
apunts, etc; tramitar millores i iniciatives, com
projectes creatius, a direcció.
L’AEE representa a tots els estudiants seguint
un sistema democràtic: cada classe escull el
seu delegat. Cada especialitat escull un delegat
d’especialitat. Entre els delegats escullen
el president de l’AEE.
Podeu consultar qui són els delegats al suro
de l’AEE. Tots els càrrecs s’escullen a principi d’any
i tenen una durada d’un curs.
* Important: Totes les classes de 1er curs hauran
de comunicar a la Delegació d’Estudiants el nom
del seu delegat de classe tan aviat com sigui
possible.
En relació a l’organització de l’AEE, mensualment,
o segons considerin els/les delegats/des, els
membres de l’Associació es reuneixen per
compartir i debatre els seus temes d’interès.
→ Contacte
L’Associació està situada al segon pis. També
podeu contactar-hi a través de l’adreça de correu
electrònic aee@alumnes.esdi.edu.es
L’AEE és un punt de trobada entre tots els
estudiants. Participa-hi!

2. Normativa
acadèmica
2.1 Metodologia
El mètode docent seguit a l’ESDi busca l’equilibri
entre tres components:
1. Els fonaments teòrics que suposen
la base de l’aprenentatge.
2. Les eines i els llenguatges que permeten portar a la pràctica les idees.
3. L’experiència professional al si
de les empreses.
Hi ha assignatures de tres tipus:
· Conceptuals: assignatures teòriques que
aporten coneixements i competències de l’àmbit
de les Humanitats i les Ciències Socials.
· Instrumentals: s’expliquen les eines
i els materials indispensables per entendre
els tipus de productes a dissenyar.
· Projectuals: són les assignatures que ensenyen
la metodologia de treball específica del disseny.

Aquests grups tenen assignat un horari bàsic de
matí, excepte 4t curs, que el té bàsicament per
les tardes. Durant el període lectiu, poden tenir
algunes classes fora del seu horari bàsic. Els estudiants de les titulacions superiors poden realitzar
un període de pràctiques a empreses que els permet integrar-se i adaptar-se al món real laboral.

L’avaluació única
L’avaluació única es reconeix com un dret
de l’estudiant que, en exercir-la, renúncia a
l’avaluació continuada a una o unes assignatures
en concret. L’exercici d’aquest dret no pot
comportar discriminació respecte a l’avaluació
continuada en relació a la qualificació
màxima que es pugui obtenir, ni amb
els criteris d’avaluació i nivells d’assoliment
de competències associades a l’assignatura.
Perquè un estudiant pugui acollir-se a l’avaluació
única haurà de:
- Sol·licitar-la al professor/a responsable dins de
les primeres 5 setmanes a partir de l’inici
del primer quadrimestre.
- Acreditar a la secretaria acadèmica el plàcet
del professor/a per realitzar l’avaluació única
amb el formulari corresponent.
- Acreditar a secretaria acadèmica que coneix
i sap aplicar els coneixements objecte de
l’assignatura. Per fer-ho, haurà d’acreditar una
experiència prèvia que justifiqui la possibilitat
de cursar l’avaluació única amb garanties de
superar-la.
- Obtenir l’autorització per part de la direcció del
centre a cursar avaluació única.

2.2 Tipus d’avaluació
Com a norma general, l’avaluació és continuada
i dins del període lectiu fixat per a l’assignatura,
d’acord amb la seqüència del pla d’estudis
i el calendari marc aprovat per la universitat.
S’entén per avaluació, el procés de valoració
del grau d’assoliment dels aprenentatges per part
de l’estudiant en relació a les competències de
l’assignatura. L’avaluació es duu a terme a partir
d’evidències objectives i quantificables, amb
criteris transparents comunicats degudament.
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2.3 Assistència a classes
En el marc de l’avaluació continuada, l’alumnat té
el deure d’assistir obligatòriament a les classes.
El seu incompliment pot comportar la pèrdua del
dret a avaluació (NAVL) a aquelles assignatures
en què el professor titular ho consideri justificat.
Al programa de cada assignatura, el professorat
haurà d’indicar el percentatge mínim d’assistència
a classe per poder superar l’assignatura. En cas
que no s’indiqui al programa aquest percentatge,
s’aplicarà, com a norma general, el percentatge
mínim d’assistència del 80%, havent de justificar
l’alumnat els motius de les absències. En funció
de la naturalesa de les causes de les absències
sobrevingudes, el professorat, prèvia consulta al
tutor/a de l’alumne/a del centre, podrà decidir si
s’escau la pèrdua del dret a l’avaluació.
Una vegada transcorreguts els 10 minuts d’inici de
classe, d’examen o lliurament de treballs, l’alumne
no podrà entrar a l’aula excepte si pot justificar el
retard amb un document vàlid.
No està permesa l’assistència a classes
d’assignatures a les quals l’alumne no estigui matriculat, sense autorització de direcció acadèmica.

2.4 Tutories acadèmiques
L’alumnat podrà sol·licitar sessions de tutoria per a
formular les consultes que consideri convenients,
preferentment a les Àrees d’Experimentació i
Aplicació del Disseny o al Departament Universitari. Addicionalment a les classes corresponents,
el centre establirà un règim de tutories per a
determinats tipus d’assignatures i competències a
desenvolupar.

2.5 Pas de curs
Les assignatures pendents dels cursos anteriors
necessàriament s’hauran de matricular. L’alumne
haurà de donar prioritat a aquestes assignatures.

2.6 Convalidacions i reconeixements
Les assignatures cursades a altres estudis universitaris o a Cicles Formatius de Grau Superior es
poden convalidar o reconèixer.
Per reconèixer o convalidar assignatures a través
d’expedient acadèmic s’haurà de lliurar a Secretaria Acadèmica la següent documentació: (màxim
primera quinzena de setembre):
― Certificació acadèmica oficial dels estudis
cursats, que inclogui la titulació i les qualificacions obtingudes.
― Programes compulsats de les assignatures a
convalidar.
També es podrà reconèixer la pràctica laboral fins
a un màxim de 36 crèdits en funció dels coneixements, competències i habilitats adquirides per
l’alumne a la pràctica laboral.
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Per reconèixer la pràctica laboral s’haurà de presentar la següent documentació:
― Document oficial que acrediti que la persona
té una experiència laboral mínima de 2 anys. Es
poden admetre altes d’autònoms, la vida laboral,
contractes d’empreses o cartes de recomanació.
― Documentació que acrediti que els treballs que
s’han realitzat de dissenyador/a estan vinculats al
disseny. S’ha d’aportar documentació que acrediti
que es tenen les competències requerides a
l’assignatura concreta que es sol·licita reconèixer.

Excepcionalment, una vegada esgotades les
quatre convocatòries i el recurs del tribunal
especial, l’alumne podrà sol·licitar la possibilitat de
disposar d’una cinquena convocatòria.
La Comissió de Coordinació Docent valorarà si
l’expedient de l’alumne i la seva sol·licitud està
fonamentada o no, i li comunicarà si ha estat
acceptada o desestimada la seva sol·licitud. En
cas negatiu, l’alumne no podrà continuar estudiant
al centre.

2.8 Altres tràmits acadèmics especials

2.7 Convocatòries

2.8.1 Reclamació de nota

Totes les assignatures tenen dues convocatòries
oficials.

Quan l’alumne no està d’acord amb la qualificació
obtinguda a l’assignatura, pot sol·licitar la revisió
del seu exercici a un tribunal especial.

Durant el primer, segon i tercer curs, les
assignatures del primer quadrimestre tindran
les convocatòries al febrer i juliol. L’alumnat de
quart any tindrà la segona convocatòria de totes
les assignatures al maig. Les assignatures del
segon quadrimestre i les anuals tenen la primera
convocatòria al juny i la segona al juliol.
El Projecte Final de Grau (PFG) té la convocatòria
oficial al juny-juliol i l’extraordinària al setembre.
En el cas de les assignatures anuals en que hi
hagi diferents professors a cada quadrimestre,
el primer quadrimestre tindrà les convocatòries:
febrer i juliol; i el segon quadrimestre les tindrà
al juny i juliol. Si la/les nota/notes del/s parcial/s
són inferiors a 4 s’haurà de recuperar a la
següent convocatòria extraordinària del mateix
any acadèmic. Si la nota obtinguda a un dels
parcials és superior o igual a 4 es reservarà, si
és necessari, fins a la convocatòria de juliol del
mateix any acadèmic.
La matrícula de qualsevol assignatura dóna dret
a presentar-se a dues convocatòries durant l’any
acadèmic. El nombre màxim de convocatòries a
les que es pot presentar un alumne és de quatre
durant tota la carrera.
La no presentació (NPRE) per causes justificades
de l’alumne a qualsevol convocatòria s’ha
de comunicar per escrit al professor i tutor
corresponents, com a màxim 24 hores després
del dia de l’examen de la convocatòria oficial. En
aquest cas no compta a efectes de totalitzar les
quatre convocatòries mencionades.
En el cas de no presentació sense causa
justificada li constarà un “No avaluat” (NAVL) a
l’acta oficial de l’assignatura amb la conseqüent
pèrdua de convocatòria.
L’alumne que no superi la quarta convocatòria
de qualsevol assignatura té dret a sol·licitar la
revisió del material avaluat davant d’un tribunal
especial. Aquest tribunal serà nombrat per la
direcció i estarà integrat per dos professors de
l’escola i el professor titular de l’assignatura.
En cas que el tribunal consideri que el material
aportat no permet establir un criteri d’avaluació,
podrà requerir la presentació d’exercicis o proves
complementàries per part de l’alumne.

Els requisits que ha de complir són els següents:
― Haver assistit al comentari de nota establert
pel centre.
― En cas que s’hagi suspès una assignatura,
haver esgotat les dues convocatòries oficials a
les quals té dret durant cada curs acadèmic.
― Complimentar el formulari de sol·licitud de
tribunal especial que Secretaria Acadèmica té a
disposició de l’alumnat. Després d’una setmana
des del dia del comentari de nota, les sol·licituds
no s’acceptaran.

2.8.2 Sol·licitud de canvi de data d’examen
Només es podrà sol·licitar un canvi de data
d’examen si l’alumne està malalt i ha estat
necessària la seva hospitalització; per defunció
d’un familiar de primer grau; per citació judicial
o si es tracta d’un esportista d’elit a qui li
coincideix amb esdeveniments esportius que
justifiquin la seva no assistència.
En tots els casos s’hauran de presentar els
justificants corresponents.

3. Qualificacions

4. Programes
de cooperació
educativa a l’ESDi

5. Normativa
d’ús de tallers,
laboratoris i aules

Les pràctiques d’empresa tenen la funció de
completar i reforçar la formació dels estudiants
amb experiències professionals a l’àmbit
empresarial. Els convenis de cooperació educativa
són el marc que regula la relació entre l’empresa,
l’estudiant i la universitat.

Tots els alumnes que vulguin utilitzar les
instal·lacions de l’escola per fer alguna activitat
extraordinària han de sol·licitar-ne un permís.

(pràctiques a l’empresa)
Les qualificacions que constaran a les actes oficials
han de ser numèriques i alfanumèriques. El barem
a aplicar és el següent:
NAVL: No avaluat.
NPRE: No presentat.
De 0,0 a 4,9: Suspès.
De 5,0 a 6,9: Aprovat.
De 7,0 a 8,9: Notable.
De 9,0 a 10: Excel·lent.
De 9,0 a 10: Matrícula d’Honor (MH).
L’obtenció de la MH dependrà del criteri del
professorat. No hi ha un nombre mínim de
matrícules d’honor i el màxim no pot ser superior
al 5% de l’alumnat matriculat a una assignatura
en el període lectiu corresponent, tret que el
nombre d’estudiants matriculats sigui inferior a 20;
en aquest cas, es pot atorgar una sola matrícula
d’honor.
Hi ha algunes assignatures que s’imparteixen
entre dos o tres professors. En aquests casos
l’assignatura té una sola nota que és la mitjana
ponderada de les parts. Per poder fer la mitjana
és necessari que l’alumne tingui com a mínim
una nota de 4 a cada part de l’assignatura, en
cas contrari tindrà l’assignatura suspesa. En el
supòsit que l’alumne suspengui una part, haurà
de matricular tota l’assignatura sencera al curs
següent.
En el cas de les assignatures amb avaluacions
parcials, la nota final és la mitjana, sempre que
ambdós siguin iguals o superiors a 4. Si la nota
dels parcials és inferior a 4 s’haurà de recuperar
a la pròxima convocatòria extraordinària del
mateix any acadèmic. Si la nota obtinguda
a un dels parcials és superior o igual a 4, es
reservarà, si és necessari, fins a la convocatòria
de juliol del mateix any acadèmic. En cas de
suspendre les dues parts, la qualificació final
que constarà a l’acta serà la nota més alta
inferior a 4. Si finalment la nota obtinguda no té
la qualificació d’aprovat, l’alumne tindrà pendent
tota l’assignatura per al proper curs. Els criteris
d’avaluació de cada assignatura són competència
directa de cada professor/a en el seu exercici de
dret a la llibertat de càtedra.

Els convenis de pràctiques poden concretar-se
perquè l’ESDi posa a disposició dels alumnes
l’oferta d’alguna empresa amb la que ha
contactat, o bé perquè és l’alumne qui ha
contactat directament amb una empresa. En
ambdós casos, s’ha de formalitzar el conveni a
través de Secretaria Acadèmica.
L’empresa ha de fer un seguiment de l’alumne, i
al final, fer una valoració que ajudarà al tutor/a de
pràctiques de l’ESDi a posar la nota corresponent.
En el supòsit que aquest document no s’entregui,
l’assignatura de “Pràctiques d’empresa” tindrà una
nota de “No presentat”.
Tots els documents i normatives corresponents
estan publicats al campus virtual de l’ESDi.
Hi ha dos tipus de convenis, que s’expliquen a
continuació:

4.1 Conveni regulador de l’assignatura
“Pràctiques d’empresa”
Assignatura obligatòria (14 crèdits) per a tots els
alumnes, per tant, té valoració acadèmica. La
durada de les pràctiques és de 200 hores. Per
poder cursar-les cal tenir aprovats els 120 crèdits
corresponents a totes les assignatures de 1er i de
2on curs.

4.2 Conveni de pràctiques de
cooperació educativa per exercitació
de coneixements (extracurriculars)
Sense càrrega de crèdits. La seva dedicació no
pot excedir els 4 mesos ni les 20 hores setmanals.
És responsabilitat dels professors, dels alumnes i
del personal d’administració i serveis respectar les
instal·lacions i mantenir l’edifici en perfecte estat.

Per a les exposicions s’ha de parlar amb la professora encarregada (Mireia Feliu / mfeliu@esdi.edu.
es) i per a la resta d’activitats es pot sol·licitar suport a Atenció a l’Alumnat o a Direcció Acadèmica.
En cas de voler comunicar activitats extra
acadèmiques, hi ha varis suros i plafons col·locats
expressament per a publicar cartells. La resta de
parets s’han de mantenir netes.
En relació a l’ús dels tallers i laboratoris, per a
certs serveis es requerirà obligatòriament el carnet d’estudiant.
A continuació, es detalla la relació de tallers amb
les unitats a les que pertanyen:
AEAD de Producte i Interiors
Inclou els següents tallers:
· Taller de disseny industrial.
· 3D Printing Lab.
AEAD Tèxtil i Moda
Inclou els següents tallers:
. Taller de teixits de punt.
· Taller de teixits de calada.
· Taller d’estampació.
· Taller de confecció.
· Aula de projectes tèxtils.
· Textile making Self Lab.
AEAD Comunicació Visual
Inclou els següents tallers:
· Plató-vídeo-control.
· Aula d’àudio.
· Plató de fotografia.
· Virtual Lab.
· Taller de gravat.
El període ordinari de matriculació s’efectua
durant el mes de juliol i el període extraordinari,
a principis de setembre. Tots els alumnes que
no respectin aquests períodes tindran una
penalització econòmica del 10% sobre l’import
total de la matrícula.
L’incompliment dels pagaments comporta
l’anul·lació de la matrícula i la pèrdua del dret a
examen.
Amb la finalitat de proporcionar a l’alumne
una formació complementària, l’escola preveu
una sèrie d’activitats anuals que afegeixen
coneixements a les assignatures del pla d’estudis.
Es tracta de les conferències, tallers i seminaris:
a) Conferències. Tenen una durada aproximada
de 1,5 hores i es realitzen sobre temes variats
transversals al disseny.
b) Tallers i seminaris. Tenen una durada d’entre
1 hora o 1,5 hores i tenen un caràcter pràctic i
experimental.
Els alumnes poden realitzar tantes activitats com
vulguin, sempre que hi hagi places disponibles.
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6. Matriculació

7. Seminaris
i tallers

8. Estudis de Grau
en Disseny

El període ordinari de matriculació s’efectua
durant el mes de juliol i el període extraordinari,
a principis de setembre. Tots els alumnes que
no respectin aquests períodes tindran una
penalització econòmica del 10% sobre l’import
total de la matrícula.

Amb la finalitat de proporcionar a l’alumne
una formació complementària, l’escola preveu
una sèrie d’activitats anuals que afegeixen
coneixements a les assignatures del pla d’estudis.
Es tracta de les conferències, tallers i seminaris:

Els estudis de disseny tenen com a objectiu formar
professionals capaços de configurar el nostre
entorn de través de la coordinació i la integració
de tots els factors que incideixen en ell. L’esforç de
definir un objecte, projecte o servei, que després
serà produït, obliga al dissenyador a realitzar un
treball de reflexió, ideació i projectació. Aquest
procés de treball permetrà formalitzar amb
coherència, l’estructura del futur objecte, projecte
o servei, de tal manera que aquest correspongui
a les necessitats utilitàries i simbòliques que
l’organitzen. El procés de disseny també té
implicacions i conseqüències socials, culturals,
productives i ecològiques.

L’incompliment dels pagaments comporta
l’anul·lació de la matrícula i la pèrdua del dret a
examen.

a) Conferències. Tenen una durada aproximada
de 2 hores i es realitzen sobre temes variats
transversals al disseny.
b) Tallers i seminaris. Tenen una durada d’entre
1 hora o 1,5 hores i tenen un caràcter pràctic i
experimental.
Els alumnes poden realitzar tantes activitats com
vulguin, sempre que hi hagi places disponibles.

La titulació de Grau en Disseny capacita a l’alumne
per fer front al procés de disseny en general i, a
partir del tercer any, el permet aprofundir en un
dels següents currículums professionals:
Disseny gràfic
Disseny de producte
Disseny d’interiors
Disseny de moda
Disseny audiovisual
Integració multidisciplinària (gestió del disseny)
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9. Pla d’estudis

Els estudis de disseny tenen com a objectiu formar
professionals capaços de configurar el nostre
entorn de través de la coordinació i la integració
de tots els factors que incideixen en ell. L’esforç de
definir un objecte, projecte o servei, que després
serà produït, obliga al dissenyador a realitzar un
treball de reflexió, ideació i projectació. Aquest
procés de treball permetrà formalitzar amb
coherència, l’estructura del futur objecte, projecte
o servei, de tal manera que aquest correspongui
a les necessitats utilitàries i simbòliques que
l’organitzen. El procés de disseny també té
implicacions i conseqüències socials, culturals,
productives i ecològiques.

Pla d’estudis del Grau en Disseny
1r Curs

2n Curs

3r Curs

4t Curs

Assignatures obligatòries
i de formació bàsica

Assignatures obligatòries
i de formació bàsica

Assignatures obligatòries

Assignatures d’itinerari
i optatives

Assignatures d’itinerari
i optatives

PFG
Pràctiques d’empresa

Tipus

1r Curs

2n Curs

Formació bàsica (FB)

36

24

Obligatoris (O)

24

36

Optatius (OPT)

3r Curs

4t Curs

Total
60

34
26

96
30

56

Pràctiques d’empresa

14

14

Projecte Final de Grau

16

16
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9.1 Distribució d’assignatures obligatòries i de formació bàsica
per cursos acadèmics

1er Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Teoria i Història de l'Art I

FB

6

Teoria i Història del Disseny I

O

6

Sociologia

FB

6

Dibuix de Representació

FB

6

Dibuix Tècnic I

FB

6

Fonaments de la Projectació

O

4

Informàtica I

FB

6

Fotografia I

O

6

Teoria i Taller de la Forma

FB

6

Introducció als Projectes

O

8

TOTAL

60

2on Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Teoria i Història de l'Art II

FB

6

Teoria i Història del Disseny II

O

6

Comunicació

FB

6

Literatura i Comunicació

O

3

Empresa I: Organització i Processos

FB

6

Projectes I

O

8

Projectes Integrals I

O

8

Ètica de la Professió

O

5

Materials i Tecnologia I

O

6

Informàtica II

FB

6

TOTAL

60
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3er Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Projectes II

O

8

Projectes Integrals II

O

8

Temes de Disseny

O

6

Empresa II: Organització i Processos

O

6

Materials i Tecnologia II

O

6

OPT

26

Optatives d’Itineraris
TOTAL

60

4t Curs
Assignatures

Tipus

Crèdits

Optatives d’Itineraris

OPT

30

Pràctiques d'Empresa

O

14

PFG

O

16

TOTAL

12

60

9.2 Assignatures d’itinerari i optatives
A les assignatures optatives és on s’aprenen habilitats d’especialització de cada itinerari. El programa de
capacitació inclou les següents assignatures optatives. No obstant això, no totes han de cursar-se.
El nombre de crèdits optatius acumulats per obtenir la menció d’un itinerari en el títol serà de 56 ECTS. Un mínim
de 50 ECTS hauran de pertànyer al mòdul de l’itinerari en qüestió, complementats, en aquest cas, amb un mínim
de 6 ECTS addicionals escollits entre les matèries optatives d’altres itineraris.

9.2.1 Assignatures itinerari audiovisual
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Assignatura / Asignatura

Crèdits/
Créditos

Curs/
Curso

Tractament Digital del So I /
Tratamiento Digital del Sonido I

3

3

Teoria crítica i nous mitjans /
Teoría crítica y nuevos medios

4

3

Programació i Sistemes d’Autor I /
Programación y Sistemas de Autor I

8

3

Animació Computeritzada I /
Animación Computarizada I

6

3

Tractament Digital de la Imatge /
Tratamiento Digital de la Imagen

3

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Creació Audiovisual / Creación Audiovisual

6

4

Disseny i Programació de Sistemes Interactius /
Diseño y Programación de Sistemas Interactivos

8

4

Gràfica per a publicitat / Gráfica para publicidad

4

4

Disseny Gràfic per TV / Diseño Gráfico para TV

3

3

Tècniques alternatives 3D / Técnicas Alternativas 3D

4

4

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Crèdits de Lliure Elecció /
Créditos de Libre Elección

2

3/4
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9.2.2 Assignatures itinerari gràfic
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Crèdits /
Créditos

Curs/
Curso

Tipografia I / Tipografía I

4

3

Arts Gràfiques / Artes Gráficas

3

4

Cal·ligrafia / Caligrafía

3

3

Tipografia II / Tipografía II

4

4

Vídeo / Video

4

3

Informàtica III / Informática III

4

3

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Projectes IV / Proyectos IV

6

4

Maquetes i Originals / Maquetas y Originales

4

3

Tractament Digital de la Imatge /
Tratamiento Digital de la Imagen

3

3

Il·lustració / Ilustración

4

3

Gràfica per a Publicitat / Gráfica para Publicidad

4

4

Packaging Industrial / Packaging Industrial

3

4

Fotografia II / Fotografía II

4

4

Tècniques alternatives 3D / Técnicas Alternativas 3D

4

4

Intensificació Departamental / Intensificación
Departamental

4

3/4

Crèdits de Lliure Elecció /
Créditos de Libre Elección

2

3/4

Assignatura / Asignatura
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9.2.3 Assignatures itinerari integració multidisciplinària (gestió del disseny)
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits.
L’oferta pot variar d’un any a un altre segons el
que el centre consideri més apropiat i/o segons les
preferències dels estudiants.

Crèdits /
Créditos

Curs /
Curso

Tècniques de Comunicació Visual /
Técnicas de Comunicación Visual

4

3

Escenografia i Il·luminació
Escenografía e Iluminación

3

4

Sociologia Laboral / Sociología Laboral

4

3

Projectes Específics I / Proyectos Específicos I

5

3

Ecodisseny / Ecodiseño

4

4

Tipologia de l’objecte (Joieria) / Tipología del objeto
(Joyería)

4

3

Escenografia i Il·luminació /
Escenografía e Iluminación

3

4

Projectes Específics II / Proyectos Específicos II

5

4

Planificació i Desenvolupament d’Esdeveniments
i Protocol / Planificación y Desarrollo de Eventos y
Protocolo

4

3

Book i Presentació de Projectes / Book y
Presentación de Proyectos

4

3

Canals i Tècniques / Canales y Técnicas

6

4

Empresa III: gestió del disseny

6

4

Informació i senyalització

6

4

Dret i legislació

3

4

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Crèdits de Lliure Elecció /
Créditos de Libre Elección

2

3/4

Assignatura / Asignatura
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9.2.4 Assignatures itinerari interiors
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits.
L’oferta pot variar d’un any a un altre segons
el que el centre consideri més apropiat i/o segons
les preferències dels estudiants.

Crèdits /
Créditos

Curs /
Curso

Maquetes i Prototips / Maquetas y Prototipos

4

3

Informàtica III / Informática III

4

3

Informàtica IV / Informática IV

4

4

Materials i Acabats / Materiales y Acabados

4

4

Muntages efímers / Montajes Efímeros

4

4

Instal·lacions I / Instalaciones I

4

3

Disseny i Adaptabilitat / Diseño y Adaptabilidad

3

3

Il·luminació i Acústica / Iluminación y Acústica

3

3

Projectes III / Proyectos III

6

4

Book i Presentació de Projectes /
Book y Presentación de Proyectos

4

3

Instal·lacions II / Instalaciones II

6

4

Rehabilitació / Rehabilitación

4

4

Disseny d’Espais Exteriors /
Diseño de Espacios Exteriores

4

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Crèdits de Lliure Elecció /
Créditos de Libre Elección

2

3/4

Assignatura / Asignatura
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9.2.5 Assignatures itinerari moda
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Crèdits /
Créditos

Curs /
Curso

Patronatge i Confecció / Patronaje y Confección

4

3

Informàtica Tèxtil I / Informática Textil I

4

3

Tints i Acabats / Tintes y Acabados

4

3

Història del Teixit i Vestit / Historia del Tejido y
Vestido

3

3

Tecnologia (Canals i Tècniques) /
Tecnología (Canales y Técnicas)

4

4

Projectes de Disseny Tèxtil / Proyectos de Diseño
Textil

4

3

Projectes de Moda I / Proyectos de Moda I

6

4

Projectes de Moda II / Proyectos de Moda II

6

4

Moda S.XX Estilisme i Fotografia de Moda /
Moda S.XX Estilismo y Fotografía de Moda

3

4

Conceptes de Col·lecció / Conceptos de Colección

4

3

Materials i Tecnologia III / Materiales y Tecnología
III

8

4

Producte: Anàlisi de Projectes (Introducció a
la Joieria) / Producto: Análisis de Proyectos
(Introducción a la Joyería)

4

3

Filatura / Hilatura

3

3

Teixits Tècnics / Tejidos Técnicos

3

4

Informàtica tèxtil II / Informática textil II

4

4

Intensificació Departamental / Intensificación
Departamental

4

3/4

Crèdits de Lliure Elecció / Créditos de Libre
Elección

2

3/4

Assignatura / Asignatura
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9.2.6 Assignatures itinerari producte
L’alumne/a ha de cursar solament 56 crèdits. L’oferta
pot variar d’un any a un altre segons el que el centre
consideri més apropiat i/o segons les preferències
dels estudiants.

Crèdits /
Créditos

Curs /
Curso

Maquetes i Prototips / Maquetas y Prototipos

4

3

Il·lustració (Tècniques d’Estampació) / Ilustración
(Técnicas de Estampación)

4

3

Ergonomia / Ergonomía

4

3

Tècnica / Técnica

3

4

Ecodisseny / Ecodiseño

4

4

Ampliació Informàtica: Industrial /
Ampliación Informática: Industrial

4

3

Packaging industrial / Packaging industrial

3

4

Projectes III / Proyectos III

6

4

Projectes IV / Proyectos IV

6

4

Biònica / Biónica

3

3

Modelat 3D i Rendering /
Modelado 3D y Rendering

6

4

Producte: Anàlisi de Projectes (Mobiliari Urbà) /
Producto: Análisis de Proyectos (Mobiliario
Urbano)

4

4

Disseny de Petits Electrodomèstics /
Diseño de Pequeños Electrodomésticos

3

3

Intensificació Departamental /
Intensificación Departamental

4

3/4

Crèdits de Lliure Elecció /
Créditos de Libre Elección

2

3/4

Assignatura / Asignatura

18
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10. Descripció d’assignatures del pla d’estudis 2021-2022

10.1. Primer curs.
Assignatures comunes.
→ Dibuix de representació
Itinerari: Comú		
Docent: Miquel Wert
Crèdits ECTS: 6

Descripció
S’aprendran elements bàsics de geometria plana, de
l’espai i l’adequació del dibuix al projecte, tècniques de
materials i utilització d’aquests. Mètodes d’aprehensió
de la figura. Lectura de les formes visuals (les formes
com a signes, com a persuasió, com a comunicació).
L’assignatura introdueix a l’alumne en el problema
de la representació a través del dibuix. Desenvolupar
habilitats d’observació i anàlisi en l’alumne mitjançant
l’ús de dibuix com a mitjà de coneixement. Conèixer
i experimentar de manera pràctica els diversos
mètodes de captura i registre d’informació referencial
mitjançant procediments cognitius, perceptius i
descriptius. Conèixer les tècniques tradicionals
bàsiques del dibuix, les seves possibilitats expressives
i els materials per a la seva pràctica. Estimular l’actitud
processal per a afrontar els problemes gràfics
derivats de la formalització a través del dibuix.

Temari bàsic
1. Coneixement, competència visual i capacitat
psicomotriu.
1.1. Variables bàsiques de la trama lineal. Nocions
del valor de línia.
1.2. Representació verbal i gràfica. Veure, mirar
i observar. Memòria visual i esquemes de
coneixement.
2. Tècniques, materials i eines.
2.1. Concepte de “tècnica”, tipus i característiques.
2.2. Suports: tipus i característiques. Instruments
i eines.
3. Mètodes d’aprehensió de la figura: percepció,
coneixement i descripció.
3.1. Dibuix descriptiu i cognitiu: sistemes racionals i
intuïtius. Tècniques per a encaixar objectes
i espais, geometria plana i espacial. Axonomètric i
perspectiva cònica.
3.2. Dibuix perceptiu. Dibuix de contorn,
contrafiguración i inversió. Fotograma reticulat:
fotograma, captura, transferència i escala.
3.3. Aplicació: el cas de la figura humana. Notes de
la naturalesa. Tècniques de puntes i
estudis constructius. Representació canònica.
4. Modelització i sensibilització superficial.
4.1. Valor. Taca, línia i textura.
4.2. Procediments de valoració. Superfícies
bàsiques i complexes.
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Bibliografia bàsica
BAMMES, GOTTFRIED. The complete guide to anatomy
for artists and illustrators. Search Press, EEUU, 1987.
BERGER, JOHN. Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo
Gili. 2014
CHING, FRANCIS D. K. Dibujo y proyecto. Barcelona:
Gustavo Gili. 2012.
EDWARDS, BETTY. Aprender a dibujar cono el lado
derecho del cerebro. Madrid: Herman
Blume. 1984.
DAUCHER, HANS. Modos de dibujar. Barcelona: Gustavo
Gili. 1987.
GÓMEZ MOLINA, J.J.; CABEZAS, LINO; BORDES, JUAN. El
manual de dibujo, estrategias de
su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Cátedra, 2001.
MAIER, MANFRED. Procesos elementales de
proyectación y configuración. Barcelona:
Gustavo Gili. 1987.
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→ Dibuix tècnic I
Itinerari: Comú			
Docents: Genís Senén / Davit Malakyan (itinerari
de moda)
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Assignatura teòrico/pràctica en la qual s’ensenyaran i
es posaran en pràctica els principis bàsics del dibuix
tècnic enfocat al disseny.

Temari bàsic
1. Geometria bàsica: Circumferències, triangles,
quadrilàters i polígons regulars.
2. Relacions geomètriques: Còpia, relació, gir i
translació.
3. Tangències.
4. Enllaços.
5. Corbes còniques.
6. Dièdric: Conceptes bàsics i talls i seccions,
acotació, escales.
7. Axonomètric: Isomètrica, dimètrica, cavallera i
militar.
Temari específic moda
1. Detalls i diferents parts d’una peça.
2. Volum, proporció i diferenciació de qualitats.
3. Peça Completa.
4. Camisa.
5. Faldilla.
6. Pantalons.
7. Llenceria, bany.
8. Peça exterior.

Bibliografia bàsica
SANABRE Carolina, VALERO Sergio, Ejercicios de Dibujo
Técnico: para: Ingenierías, Bachillerato, Formación
profesional. Editorial Limencop s.l.
ÁLVAREZ Álvarez, Jesús. CONDE Miranda, Félix. Dibujo
técnico I. 1 Bachillerato. Grupo SM Educación

→ Fonaments de la projectacció
Itinerari: Comú			
Docent: Dra. Elizabeth Ferrándiz
Crèdits ECTS: 4

Descripció
L’assignatura planteja una aproximació doble i
complementària als principis operatius bàsics que
orienten i articulen l’activitat projectual: d’una banda,
cobreix el seu caràcter instrumental per a generar el
“modus operandi” propi de l’activitat, i per una altra,
estimula la reflexió entorn a l’ús i l’oportunitat que els
empara en un determinat marc d’actuació.

Temari bàsic
1. Principis bàsics de l’activitat projectual.
Metodologies projectuals individuals.
2. Design Thinking: Observació, ideació, prototipado i
testing.
3. Tècniques i instruments de l’activitat projectual:
- Anàlisi de referents.
- Anàlisis de mercat.
- Anàlisi de producte.
- Realització d’entrevistes.
- Realització d’enquestes.
- Classificació d’informació: mapa d’empatia.
4. Tècniques d’ideació i creativitat:
- Brainstorming.
- Brainwritting.
- Mind Map.
- SCAMPER.
- 4x4x4.
5. Citació formal d’autors. Format APA.

Gustavo Gili. Barcelona.
Maldonado, T. (1977) El diseño industrial reconsiderado;
col. Punto y Línea, Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
Munari, Bruno (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Col.
GGDiseño, Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
Mootee, Idris (2014) Design thinking para la innovación
estratégica: Lo que no te pueden enseñar en las
escuelas de negocios ni en las de diseño. Empresa
activa. Ediciones Urano. Barcelona.
PAPANEK, V. (1977) Diseñar para el mundo real:
Ecología humana y cambio social. Blume. Madrid.
PERICOT, J. (2003) El diseño y sus futuras
responsabilidades. Temes de Disseny. Barcelona.

→ Fotografia I
Itinerari: Comú			
Docents: Salvatore Elefante / Dr. Luca Pagliari
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Centrant-se en la fotografia com a comunicació visual,
aquest curs ajudarà els estudiants a familiaritzarse amb els mètodes bàsics de la fotografia digital:
dominar les tècniques relacionades amb la captura,
el processament i la presentació d’imatges digitals
i comprendre les possibilitats expressives que
ofereixen. El seu objectiu és dotar als estudiants de les
competències tècniques i conceptuals bàsiques per
a produir imatges fotogràfiques adequades a les seves
intencions i objectius.

Temari bàsic
1. Fonaments de fotografia.
2. Característiques de la llum i fotometria.
3. El llenguatge visual de la fotografia.
4. Trobades amb la història de la fotografia.
5. Narrativa visual, posada en escena i il·luminació.
6. El projecte fotogràfic i la fotografia com a expressió
artística.

Bibliografia bàsica
MELLADO, J.M. (2014) Fotografía de alta calidad.
Barcelona: Anaya multimedia.
NEWHALL, B. (1983) Historia de la Fotografía.
Barcelona: Gustavo Gili.

6. Presentació de la informació.
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Muñoz Cosme, A. (2008). El Proyecto de arquitectura.
Concepto, proceso y representación. Ed. Reverte.
Barcelona.
Bohigas, O. (1972). Proceso y erótica del diseño.
Barcelona: La Gaya Ciencia.
Bonsiepe, Gui (1975). Teoría y práctica del diseño
industrial. Elementos para una manualística crítica. Ed.
Gustavo Gili. Barcelona.
Bürdek, B. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del
diseño industrial. Gustavo Gili. Barcelona.
Catmull, Edwin (2014) Creatividad, S.A.: Cómo llevar la
inspiración hasta el infinito y más allá. Ed. Conecta.
Barcelona.
Christopher Jones, John (1970) Métodos de Diseño.
Col. GGDiseño, Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
Löbach, B. (1976). Diseño industrial. Bases para la
configuración de los productos industriales. Ed.
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→ Sociologia
Itinerari: Comú			
Docent: Dra. Encarna Ruiz
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura planteja una reflexió sobre els
comportaments socials que han modificat la societat
contemporània i que han transformat les relacions
personals, culturals i espai temporal. Partirem des
d’un coneixement conceptual, que ens situï en l’àmbit
de l’antropologia i la sociologia clàssiques, per a
arribar a l’anàlisi de la contemporaneïtat: localització,
globalització, multiculturalitat, interculturalitat…

Temari bàsic
1. De la Sociologia com a eina de Disseny.
2. Introducció a la Sociologia.
3. Individu i Societat.
4. Context social. La decadència dels relats moderns.
5. Temes de debat entorn al segle XXI: la polarització
d’una societat en procés de canvi.

Bibliografia bàsica
Aguadero, F (1993): Comunicación social integrada.
Barcelona, Consejo Superior de Comunicación y
Relaciones Públicas de España.
Aronowitz, S. (1998): Tecnociencia y cibercultura,
Barcelona, Paidós.
Aumont, J. (1989): El papel de la imagen en la imagen,
Barcelona, Paidós.
Balzac, H. (1989): Hija de Eva. En obras completas.
Barcelona, Ed. Planeta.
Baudrillard, J (1992): Cultura y Simulacro, Barcelona,
Paidós.
Bauman, Z. (2003): Modernidad Líquida, Madrid, Fondo
de Cultura Económica
Bauman, Z. (2009): Tiempos líquidos: Vivir en una
época de incertidumbre, Barcelona, Ed. Tusquets
Bauman, Z. (2017): Extraños llamando a la puerta,
Barcelona, Ed. Paidós Estado y Sociedad.
Bauzá de Mirabó, M. (2003): La moda como espacio
privilegiado para el diálogo entre culturas. En el V
Congreso de Moda. Universidad de Navarra.

Marín, E; Tresserras, J.M (1994): Cultura de masses i
postmodernitat, Barcelona, Edicions 3 i 4.

Calabresse, O (1995): Los juegos de la imagen,
Colombia, Instituto Italiano de Cultura.

Martínez Barreiro, A. (1998): La moda en las
sociedades modernas, Madrid, Tecnos.

Castells, M (1999): La era de la información. Economía,
sociedad y cultura, Madrid, Alianza editorial.

Martiniello, M. (1998): Salir de los guetos culturales,
Barcelona, Ed. Bellaterra.

Corraze, J; Núñez, G. (1986): Las comunicaciones no
verbales, Barcelona, Kairós.

Ordine, N. (2018): La utilidad de lo inútil, Madrid, Ed.
Acantilado.

Costa, J. (1994): Diseño, comunicación y cultura,
Madrid, Fundesco.

Picó, J. (1999): Cultura y modernidad. Seducciones y
desengaños de la cultura moderna. Madrid, Alianza
Editorial

Creus, M. (ed.) (2002): El disseny avui. De l’objete al
seu context, Sabadell, Fundación Caixa de Sabadell.
Culleres, I; Planas, J; Redondo, C. (2003): Tendencias
étnicas e identidades contemporáneas. En el V
Congreso de Moda. Universidad de Navarra.

Rodrigo, M. (2000): Identitats i comunicació
intercultural, Barcelona, Edicions 3 i 4.
Solé, C. (1998): Modernidad y modernización.
Barcelona, Anthropos.

Dorfles, G. (2002): Moda y modos, Valencia, Engloba
Edición.

Stanley, A; Martisons, B; Menser, M. (1998):
Tecnociencia y cibercultura. La interrelación entre la
cultura, tecnología y ciencia, Barcelona, Paidós.

Entwistle, J. (2002): El cuerpo y la moda, Barcelona,
Paidós.
Estefanía, J. (2002): Hij@, ¿qué es la globalización?
Madrid, Aguilar.
Franquet, R; Larrègola, G (Ed) (1999): Comunicar a l’era
digital, Barcelona, Societat catalana de comunicació
Flychy, P (1991): Una historia de la comunicación
moderna. Espacio público y vida privada, México,
Gustavo Gili.
Floch, J.M. (1997): Semiótica, marketing y
comunicación, Barcelona, Paidós.
García Selgas, F; Moleón, J. (1999): Los retos de la
posmodernidad, Madrid, Editorial Trotta.
George, S. (2004): Otro Mundo es Posible si... , Madrid,
Icaria/Intermón Oxfam.
Gifreu, J (1991): Estructura general de la comunicació
pública. Barcelona, Pórtic.
Harari, N.Y. (2018): “21 lecciones para el siglo XXI”,
Barcelona, Ed. Debate
Harari, N.Y. (2017): “Homo Deus”, Barcelona, Ed.
Debate.
Harari, N.Y. (2013): “Sapiens. De animales a dioses”,
Barcelona, Ed. Debate.
Klein, N. (2001): No Logo. El poder de las marcas.
Madrid, Ed. Paidós.
Knapp, M. (1992): La comunicación de masas,
Barcelona, Paidós.
Knapp, M. (1992): La comunicación no verbal,
Barcelona, Paidós.

Berger, P. (1989): Invitació a la sociología, una
perspectiva humanística, Barcelona, Herder.

Lipovetsky, G. (1990): El imperio de lo efímero. La
moda y su destino en las sociedades modernas.
Barcelona, Ed. Anagrama.

Bourdieu, P. (1986): ¿Y quién creó a los creadores? En:
Sociología y cultura, México, Grijalbo.

Rodrigo, M. (1999): Comunicación intercultural,
Barcelona, Anthropos.

Curran, J; Morley, D; Walkerdine, V (1998): Estudios
culturales y comunicación. Barcelona, Paidós.

Berger, P; Luckmann, T. (1997): Modernidad y crisis de
sentido, Barcelona Paidós.

Borderia, E; Luna, A; Martínez, F (1998): Historia de la
comunicación social. Voces, registros y conciencias.
Madrid, Editorial Síntesis.
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Butler, J. (2006): Deshacer el género, Barcelona,
Paidós Studio167

Lozano, J. (1988): Moda y Diseño: un desafio cultural,
Técnos, Madrid.
Lurie, A. (1994): El lenguaje de la moda, Barcelona,
Paidós Contexto.

Timoteo Álvarez, J (1987): Historia y modelos de la
comunicación en el siglo XX, Barcelona, Ariel.
Wainwright, G (1987): El lenguaje del cuerpo, Madrid,
Pirámide.
Williams, R (1992): Historia de la comunicación I.II.
Barcelona, Bosch.
Winkin, Y (Ed.) (1994): La nueva comunicación,
Barcelona, Kairós.

→ Teoria i Història de l’Art I
Itinerari: Comú			
Docent: Dr. Christian Alonso
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura planteja una aproximació historiogràfica
de les principals manifestacions artístiques, idees
estètiques i discursos teòrics de la Història de l’art
occidental, posant un èmfasi especial en la pintura,
escultura, arquitectura, urbanisme i arts aplicades.
L’eix cronològic que treballarem s’inicia en l’inici del
segle XIX i s’estén fins a la Primera Guerra Mundial.
Els treballs proposats permeten posar en pràctica
aplicacions professionals relacionades amb la
història de l’art, com l’escriptura crítica de textos i
conferències, l’anàlisi d’exposicions i la traducció de
l’estètica d’un moviment artístic en el disseny d’una
col·lecció.

Temari bàsic
1. Introducció: Què és l’art? Què és la història de l’art?
Què és l’artista? Què és el públic?
2. Context històric s. XVIII i XIX
3. Neoclassicisme
4. Romanticisme
5. Els grans plans urbanístics: el cas de l’Eixample de
Barcelona

BAUDELAIRE, Charles. Salones y otros escritos sobre
arte. Madrid: Visor, 1996.
BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica. México: Itaca, 2003.
BÜRGER, Peter. Teoría de la vanguardia, Barcelona:
Península, 1987.
CIRLOT, Lourdes (Ed.). Primeras vanguardias artísticas.
Textos y documentos. Barcelona: Labor, 1995.
DE MICHELI, Mario. Las Vanguardias Artísticas del Siglo
XX. Madrid: Alianza, 2002.
FREIXA, Mireia. “Las Vanguardias Artísticas del siglo
XIX”. En FREIXA, Mireia (Ed.). Fuentes y
Documentos para la Historia del Arte. Barcelona:
Gustavo Gili (Vol. VIII), 1982.
GOMBRICH, Ernst. La Historia del Arte. Madrid: Debate,
1997.
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel et al. Escritos de arte de
vanguardia. Madrid: Akal, 1999.
HUYSSEN, Andreas. Después de la gran división.
Modernismo, cultura de masas, posmodernismo.
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 1986.
MARCHÁN FIZ, Simón. La estética en la cultura
moderna. Madrid: Alianza Forma, 1987.
NOVOTNY, Fritz. Pintura y escultura en Europa 17801880. Madrid: Cátedra, 1994.

→ Teoria i taller de la forma
Itinerari: Comú			
Docent: Daniel Moya
Crèdits ECTS: 6

Descripció
El llenguatge visual i plàstic té una presència directa
en tota activitat configuradora. Això recomana que
tot alumne, en la fase inicial de la seva formació faci
una immersió rigorosa en el llenguatge de la forma
que el capaciti en el seu ús competent. Per això,
des de l’assignatura Teoria i Taller de la Forma, i amb
un marcat caràcter propedèutic, es consideren
fonamentals dos tipus d’accions:
- Les que instrumentalitzen els continguts
de l’assignatura com a llenguatge, atenent
situacions específiques d’expressió, comunicació i
configuració,
- i aquelles altres accions que dinamitzen una part
del coneixement, desenvolupant aptituds creatives,
enginy, imaginació, intuïció, actitud crítica i reflexiva,
i capacitat d’autonomia.
En definitiva, des del pla teòric, l’assignatura procura
una reflexió en profunditat entorn al món de la imatge
i de les formes de manera que el futur professional
pugui treballar sobre aquestes, amb el necessari
coneixement i rigor conceptual. Des del pla aplicat,
l’adquisició d’experiència, maneres de procedir, i
hàbits de relació formal que permetin processos
conscients de creació.

6. Arts & Crafts
7. Modernisme a Catalunya: arquitectura
8. Modernisme a Catalunya: pintura i escultura
9. Realisme
10. Impressionisme
11. Postimpressionisme i Neoimpressionisme
12. Context històric s. XX
13. Fauvisme
14. Expressionisme
15. Cubisme
16. Futurisme
17. Dadaisme
18. Surrealisme
19. Suprematisme
20. Neoplasticisme
21. Bauhaus
Bibliografia bàsica

Temari bàsic
1. Característiques de la imatge.
2. Reconeixement formal.
3. Sintaxi visual i dinamisme de les formes.
4. Tècniques visuals i connotació.
5. La imatge com a signe.
6. Retòrica i funcions de la imatge.

Bibliografia bàsica
Català Domènech, J. Ma. (2008). La forma de lo real.
Barcelona: Editorial UOC (“Comunicación”, 119).
Dondis, D.A. (1976). La sintaxis de la imagen (Cap. 3
(p.53-81) y 6(p. 129-147). Barcelona: Ed. Gustavo Gili,
SA. (Colección “Comunicación Visual”).
Villafañe, J. y Mínguez, N. (1996) Principios de la Teoría
General de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide, SA.
(“Colección Medios”).

ADES, Dawn. El DADA y el surrealismo. Barcelona:
Labor, 1975.
ANTAL, Frederick. Clasicismo y romanticismo. Madrid:
Alberto Corazón, 1978.
AZÚA, Félix de. Baudelaire y el artista de la vida
moderna. Barcelona: Anagrama, 1999.
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→ Teoria i Història del Disseny I
Itinerari: Comú			
Docent: Antoni Mañach
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura pretén mostrar, debatre i fer reflexionar
sobre què és el disseny, quan apareix com a disciplina
autònoma i com es redefineix al llarg del segle XIX i
principis del segle XX, amb la intenció de convertir els
coneixements d’història del disseny en teoria vàlida
per a la pràctica professional.

Temari bàsic
1. Els inicis de la Història del disseny al segle XIX.
2. Materials i evolució de les formes.
3. Disseny: cultural, societat i ideologia.
4. Diferents concepcions del disseny.

Bibliografia bàsica
De Fusco, R. (2005). Historia del diseño. Editorial Santa
& Cole. Barcelona.
Droste, M. (2006). Bauhaus 1919-1933. Editorial
Taschen. Berlín.
Pevsner, N. (1963). Pioneros del Diseño Moderno, de W.
Morris a W. Gropius. Ed. Infinito. Buenos Aires.

→ Informàtica I
Itinerari: 1er quadrimestre Comú, 2n
quadrimestre segons itinerari		
Docent: Daniel Hernández / Marta Torrentó /
Eduardo Quintana / David Moreno
Crèdits ECTS: 6

Descripció
En aquesta assignatura s’impartiran coneixements
introductoris del programari de disseny Adobe
Illustrator (dibuix vectorial), Adobe Photoshop
(retoc fotogràfic) i Adobe InDesign (maquetació).
Segons l’itinerari, al segon quadrimestre s’impartiran
coneixements dels programaris més utilitzats dins
l’especialitat.

Temari bàsic (1er quadrimestre)
1. Photoshop: Desenvolupament professional en
disseny i retoc d’imatges.
2. Illustrator: Desenvolupament professional amb
ploma i formes vectorials.
3. Indesign: Implementació de formats editorials.
4. Reconeixement de les interfícies dels programes
informàtics Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i
Adobe Indesign.
5. Disseny vectorial avançat.
Temari específic audiovisual
1. 3Ds Max: Desenvolupament professional de
modelatge 3D.
2. Unity: Migració de models 3D per a la seva
visualització en realitat virtual.
3. Reconeixement de les interfícies dels programes
informàtics 3Ds Max i Unity.
4. Modelatge inorgànic avançat.
5. Coneixement sobre cerca de webs de referència.
6. Creació d’un escenari obert.
7. Recursos per a la comunicació dissenyador-client
per a saber comunicar-se amb un estudi professional.
Temari específic gràfic
1. Domini tècnic mitjà del programari: Adobe
Photoshop i Adobe Illustrator.
2. Photoshop: Implementació de projectes
professionals correcció de color, fotomuntatge, retoc
fotogràfic i il·lustració en píxel art.
3. Illustrator: iniciació a la il·lustració en perspectiva
isomètrica, maquetació de documents amb
il·lustració i text, tècnica de composició de la pàgina,
aprofundiment en les tècniques d’il·lustració 3D.
4. Domini de la preparació de documents finals des de
tots dos programes.
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Bibliografia bàsica
Adobe Support Community.
https://community.adobe.com
Artstation. https://www.artstation.com/
Behance. https://www.behance.net/
Freepik. https://www.freepik.es/
Weinmann, E., 2011. Adobe Guía Rápida de Photoshop
CS5. Editorial Anaya Multimedia. Madrid.
Adobe, 2010. Adobe Illustrator CS5. Editorial Anaya
Multimedia. Madrid.
Adobe, 2010. Adobe InDesign CS5. Editorial Anaya
Multimedia. Madrid.

→ Introducció als projectes
Itinerari: 1er quadrimestre Comú, 2n
quadrimestre segons itinerari
Docents: Carles Cabezón / Eduardo Quintana
i Marianna de Nadal (Gràfic / Audiovisual /
Integració Multidisciplinària) / Dr. Miguel González
i Xènia Gómez-Centurión (Moda) / Isona Ten i Toni
Fontdevila (Producte i Interiors)
Crèdits ECTS: 8

Descripció
L’assignatura proposa l’aplicació dels coneixements
metodològics teòrics adquirits en l’assignatura
“Fonaments de la Projectació” en projectes pràctics
relacionats amb el disseny de nous productes o
serveis. L’assignatura es divideix en tres blocs. En el
primer, comú a totes les especialitats i impartit durant
el primer quadrimestre, es farà ús de la metodologia
Design Thinking com a fil conductor a la realització de
projectes multidisciplinaris. En el segon i tercer bloc,
es treballaran projectes de disseny segons l’itinerari
cursat.

Temari bàsic (1er quadrimestre)
1. Aplicació pràctica dels procediments bàsics de la
metodologia Design Thinking.
2. Aplicació pràctica de tècniques i instruments de
l’activitat projectual.
3. Aplicació pràctica de tècniques d’ideació i
creativitat.

treballarà, sinó a partir de l’experimentació amb ells
i analitzant els resultats. En el segon cas, es planteja
la reforma d’espais posant en relació aquests amb
l’individu. Un primer cas és un espai propi de la llar
triada de manera lliure analitzant problemàtiques; en
segon cas adaptar un espai a uns costums o hàbits;
en el tercer cas s’adapta a un individu concret, la
seva personalitat i necessitats.

Bibliografia específica moda

Temari específic producte

Albers, J.: La Interacción del Color. Yale University,
1975.

1. Documentació, recerca i anàlisi com a parts
fonamentals del procés creatiu. S’introdueix a
l’alumne en un sector concret, ja que la relació amb
l’empresa i les seves exigències marca el projecte.
S’analitza també l’usuari al qual es dirigeix el projecte.
2. El procés de disseny i la seva culminació: la
proposta formal. Brífing, estudi de mercat i de
referents. Definició d’objectius, motivacions i
plantejament del problema. Disseny i construcció.
Desenvolupament tècnic. I formalització.
3. Utilització d’eines manuals i digitals. Realització de
prototips.

Abling Bina: Fashion Sketchbook. Editorial Fairchild
Books, USA, 2007.
Root-Bernstein, R. & M. (2002): El secreto de la
creatividad. Barcelona: Kairos.
Lafuente Maite, Navarro Juanjo. Dibujo planoIlustración de moda. Maomao publications, Barcelona,
2005.

Munsell, A. A Grammar of Color: A Basic Treatise on the
Color System of Albert H. Munsell. Faber Birren (Ed.).
Van Nostrand Reinhold. New York, 1969.
Wells, K.: Teñido y Estampación de Tejidos. Alcanto
S.A. Barcelona, 1998.
Wolff, C.: The Art of Manipulating Fabric. Krause
Publications. Iola, Wisconsin, 1996.
Hywel Davies: Fashion designer´s sketchbooks. 2010.
Laurence King Publishing, U.K. ISBN: 9781856696838.

Temari específic moda
1. Documentació, recerca i anàlisi com a parts
fonamentals del procés creatiu. El moodboard i el
sketchbook. Cartes de color.
2. Introducció a tècniques de manipulació tèxtil.
3. Comprensió, projecció i presentació: creació d’una
peça.
- Ús de materials específics.
- Comprensió de què és una col·lecció.

4. Tècniques de presentació de projectes.
Bibliografia bàsica
Temari específic audiovisual
1. Preproducció: Introducció bàsica al llenguatge
audiovisual. Recerca conceptual i anàlisi de referents.
2. Producció: introducció tècnica bàsica en materials i
equipaments audiovisuals.

Ling, D. (2015). Complete design thinking guide for
successful professionals.
Lewrick, M. (2017). The Design Thinking Toolbox: A
Guide to Mastering the Most Popular and Valuable
Innovation Methods. Wiley.

Temari específic gràfic

Lewrick, M., Link, P., & Leifer, L. (2018). The design
thinking playbook: Mindful digital transformation of
teams, products, services, businesses and
ecosystems. John Wiley & Sons.

1. Documentació, recerca i anàlisi com a parts
fonamentals del procés creatiu.

Gardner, H. (1993) Mentes creativas. Paidós.
Barcelona.

2. El procés de disseny i la seva culminació: la
proposta formal.

Romo, M. (1998). Psicología de la creatividad. Paidós
psicología, Barcelona.

3. Utilització d’eines manuals i digitals.

De Bono, E. (1997). Seis sombreros para pensar.
Granica. Barcelona.

3. Post-producció: Softwares Adobe Premiere i After
Effects.

4. Maneig adequat del suport pantalla i les tècniques
necessàries per al treball sobre paper.
Temari específic interiors
1. Documentació, recerca i anàlisi com a parts
fonamentals del procés creatiu. En el bloc d’espais es
treballarà primer amb l’experimentació de materials i
després amb el disseny d’espais.
En el primer cas es desenvoluparan nous materials
sense estudi previ dels elements amb els quals es

Guilford, J.P. (1991) Creatividad y educación. Paidós.
Barcelona.
Nunnally, B., & Farkas, D. (2016). UX research: practical
techniques for designing better products. O’Reilly
Media, Inc.
Weinschenk, S. (2011). 100 things every designer
needs to know about people. Pearson Education.
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10.2. Segon curs.
Assignatures comunes
→ Comunicació
Itinerari: Comú			
Docent: Dra. Encarna Ruiz Molina
Crèdits ECTS: 6

Descripció
En aquesta matèria s’analitzen els principals models
de comunicació que s’han desenvolupat al llarg
del segle XX, la seva evolució en el segle XXI i la
relació que tenen amb el context sociocultural.
L’assignatura centra el seu interès en la comunicació
no verbal i en la verbal, com a eixos centrals de les
interaccions Humanes, així com en l’estudi de totes
les formes textuals d’expressió: visual, objectual,
escrita… Per a això, partim de la semiòtica estructural
com a disciplina que ens permet aproximar-nos a
aquests models de comunicació. També estudiem la
sociosemiótica com una eina d’anàlisi que pot ajudar
els estudiants de disseny a comprendre els diferents
nivells de significació que es troben en l’univers
objectual. El disseny com a disciplina té la capacitat
de generar discursos formals entorn a la construcció
de signes identitaris, que permeten la definició de la
realitat social i cultural d’una comunitat concreta.

Temari bàsic
1. Comunicació no verbal.
2. Introducció a la semiòtica.
3. Missatge denotat i missatge connotat. Roland
Barthes.
4. Disseny i semiòtica.

→ Empresa I: organització i processos
Itinerari: Comú			
Docent: Nanita Ferrone
Crèdits ECTS: 6

Descripció
The objective of the course is for the students to:
1. Learn basic tools to understand the purpose of
a business and the fundamental building blocks to
create a business.
2. Apply the tools learnt in class in the case study
analysis (Module I) and the innovation project
(Module II).
It is a practical course where students will learn
through doing. The lecturer will present theory in class
which will then be applied in a real case or project.
This is an introductory level course and the objective
is to introduce students to key business concepts
which they will then develop further in EMPRESA II.

Temari bàsic
1. Business Plan and Business Model Canvas.
Students will learn the fundamentals of creating a
business plan using the Business Model Canvas as a
tool. They will learn each of the core components of
the Canvas, as well as how the different parts of the
Canvas interact. The theory will be applied in a real
company which they will analyse in teams. There will
also be individual work.
2. Innovation Project.
Students apply the learnings from Module 1 in the
creation of a new business idea. They will start by
identifying and analyzing a problem, then they will
create a solution which they will then test with real
clients. They will work in teams.

→ Ètica de la professió
Itinerari: Comú			
Docent: Antoni Mañach / Marcel·lí Pérez (itinerari
de moda) / Jeffrey Schwartz (anglès)
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’ètica del disseny és la ciència que estudia el
comportament (la praxi) del dissenyador/a en termes
de bé i malament, millor i pitjor. En aquest curs
establirem marc, eines i comportaments per a poder
analitzar el comportament professional i per a dotarvos d’eines per a dissenyar amb més criteri.
L’eina projectual principal seran els valors, entesos
com a fluids i sovint en competència, que els
convertirà en principis projectuals que guiaran les
seves decisions tècniques, formals, conceptuals,
estructurals, de producció, de venda i de consum.

Temari bàsic
1. Per què una ètica del disseny? Quina és la relació
entre l’ètica i el disseny? Les futures responsabilitats
del disseny.
2. Definint els conceptes bàsics d’ètica aplicada.
3. Què són els valors ètics? Com funcionen? Com es
transmeten?
4. Valors ètics del passat.
5. Valors ètics del present. Noves filosofies del disseny
i àmbits d’actuació:Disseny sostenible, Disseny
Centrat en l’Usuari, Disseny Universal, Open Design,
Co-design.
6. Valors ètics com a eina projectual.
7. Aplicació dels aprenentatges al Projecte Final.

Bibliografia bàsica
Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica

Busquets, L. (1977). Para leer la imagen: mass-media y
educación. Barcelona: Instituto Calasanz de Ciencias
de la Educación ICCE.

Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Business Model
Generation, John Wiley & Sons.

Floch, J.M. (1993). Semiótica, Markenting y
Comunicación. Barcelona: Paidós.
Hall, E. (1972). La dimensión oculta. México: Ed. Siglo
veintiuno.
Squicciarino, N. (1990). El vestido Habla. Madrid: Ed.
Cátedra.
Norman, Donald (1990). La psicología de los objetos
cotidianos. Madrid: Nerea
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Ries E., The Lean Startup (2011), Crown Publishing
Group.
Brown, T. Change by Design, (2009), Harper Collins.

Alcoberro, R. (2004). Ètiques per a un món complex.
Un mapa de les tendències morals contemporànies.
Pagès Editors. Lleida.
Els valors. La tria personal i l’interès
col·lectiu. Editorial La Campana. Barcelona.
Torralba, Francesc (2001). Cent valors per viure. La
persona i la seva acció en el món. Pagès
editors. Lleida.

→ Teoria i Història de l’Art II
Itinerari: Comú			
Docent: Dr. Christian Alonso
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura s’aproxima a l’art i a la cultura visual
contemporània des d’una perspectiva històrica i
teòrica, posant un èmfasi especial en les arts visuals
i en els nous llenguatges artístics com l’art de la idea,
l’art d’acció, el videoart o l’art digital. L’eix cronològic
s’inicia en els anys cinquanta del segle XX i arriba al
principi del segle XXI. Així mateix, aprofundirem en
aquelles metodologies que ens permeten revisar
críticament la disciplina de la història de l’art i els
fenòmens culturals del nostre món actual. Els treballs
proposats permeten posar en pràctica aplicacions
professionals relacionades amb la història de l’art,
com l’escriptura crítica de textos i conferències,
la traducció d’un objecte expositiu en el disseny
d’un prototip, i la resolució de problemes de diversa
naturalesa.

Temari bàsic
1. Context històric: la cultura en la Segona Postguerra
Mundial.
2. Introducció: Els principals corrents de l’art de la
segona meitat del segle XX.
3. Expressionisme abstracte nord-americà.
4. Art brut.
5. Brutalisme.

Bibliografia bàsica
CHIPP, Herschel B. (Ed.). Teorías del arte
contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones
críticas. Madrid, Akal, 1995.
DAIX, Pierre. Historia cultural del arte moderno.
Madrid: Cátedra, 2002.
DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Valencia:
Pre-Textos, 2005.
FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a
finales de siglo. Madrid: Akal, Madrid, 2001.
GOMBRICH, Ernst. La Historia del arte. Madrid: Debate,
1997.
GUASCH, Anna Maria. El Arte Último del siglo XX. Del
posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza,
2000.
GUASCH, Anna Maria. Los manifiestos del arte
posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995.
Madrid: Akal, 2000.
GUASCH, Anna Maria. El arte en la era de lo global.
1989-2015. Madrid: Alianza Forma, 2016.
HUYSSEN, Andreas. Después de la gran división.
Modernismo, cultura de masas, posmodernismo.
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 1986.
LYOTARD, Jean-François. La condición postmoderna,
Madrid: Cátedra, 1998.
MARZO, Jorge Luis; MAYAYO, Patricia. Arte en España,
1939-2015. Ideas, prácticas y políticas. Madrid:
Cátedra, 2015.

→ Teoria i Història del Disseny II
Itinerari: Comú			
Docent: Antoni Mañach
Crèdits ECTS: 6

Descripció
S’analitzaran els orígens de la modernitat a través de
la història del disseny. S’analitzaran i estudiaran les
diferents teories de la història del disseny a Europa i
els EUA amb posterioritat a la Segona Guerra Mundial,
vinculant el procés projectual als contextos històrics,
econòmics, culturals, artístics i socials.

Temari
1. El disseny des de la Segona Guerra Mundial fins a
l’actualitat.
2. Teories i corrents del disseny a Europa i EEUU.
3. El disseny i els processos projectuals.
4. Aspectes culturals, socials i ideològics en diferents
concepcions del disseny.

Bibliografia bàsica
DE FUSCO, R. (2007), Historia del diseño. Santa Cole,
Barcelona.
CAMPÍ I VALLS, I. (2011), Reflexions sobre la història i
les teories historiogràfiques del disseny. Barcelona.
MORTEO, E. (2009), El diseño. Desde 1850 hasta la
actualidad. Electa.

6. Art cinètic.
7. Pop art.
8. Art òptic.
9. Art d’acció.
10. Minimalisme
11. Art de la idea.
12. Art Povera.
13. L’escultura social.
14. L’art de la terra.
15. Videoart.
16. Arts digitals.
17. Introducció: La cultura en l’època de la
postmodernitat.
18. Art i perspectiva de gènere.
19. Art i perspectiva postcolonial.
20. Art i perspectiva mediambiental.
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→ Informàtica II
Itinerari: Comú, segons itinerari		
Docents: Mireia Mesalles (itinerari de producte)
/ Inge Nouws i Salut Forrellat (itinerari de moda)
/ Dr. Iván Marino (itinerari audiovisual) i Carles
Cabezón (itinerari de gràfic) / Iván Mases (itinerari
interiors)
Crèdits ECTS: 6

El bloc d’usabilitat, disseny d’interacció i de disseny
UI amb Figma pretén aprofundir en els continguts
teòrics necessaris per a poder abordar el disseny
de productes digitals de manera satisfactòria.
Els alumnes obtindran les eines necessàries per
dissenyar prototips de projectes de webs i d’apps.
Temari específic producte
1. Introducció a Solidworks.
2. Modelat de peces.

Descripció específica producte

3. Ensamblat.

Assignatura de naturalesa pràctica; el seu objectiu
és conèixer les possibilitats i adquirir fluïdesa en la
utilització del programa SolidWorks. Conèixer el seu
entorn, complements i la seva filosofia de treball
associativa. En aquesta assignatura, es tracten
coneixements bàsics informàtics generals i específics
necessaris per al desenvolupament i exercici de la
professió de dissenyador de producte.

4. Dibuix.

Descripció específica moda
El 1er quadrimestre de l’assignatura es planteja
com un entrenament creatiu/il·lustració de moda.
L’entrenament creatiu és un viatge de 13 setmanes
on explorem, textura, color, composició, proporció i
expressió en el dibuix creatiu. Al 2on quadrimestre
l’assignatura es planteja com un perfeccionament de
la informàtica des de la perspectiva de l’eina al servei
del dissenyador. S’impartiran conceptes generals
d’informàtica aplicada i els coneixements bàsics
de programari enfocat al dibuix vectorial, edició i
tractament digital de la imatge.
Descripció específica audiovisual
Aquesta assignatura té com a objectiu estudiar els
diferents llenguatges de programació aplicats al
disseny d’aplicacions interactives, coneixent els seus
fonaments tècnics i dimensionant el seu abast i la
seva projecció en l’àmbit del disseny. L’assignatura
també proposa investigar les noves perspectives de la
creació interactiva digital, acostant les disciplines del
disseny i la ciència a través de la comunió de recursos
(la programació de sistemes informàtics com mig
generador d’una nova sintaxi en el terreny de les
narratives en línia-offline).
Descripció específica gràfic
Aquesta assignatura instrumental es divideix en dos
blocs: introducció al disseny web, d’una banda, i,
d’altra banda, disseny d’usabilitat, interacció i disseny
d’interfícies amb Figma.
El bloc “Introducció al disseny web” té com a objectiu
estudiar els diferents llenguatges de programació
aplicats al disseny d’aplicacions interactives,
coneixent els seus fonaments tècnics i dimensionant
el seu abast i la seva projecció en l’àmbit del disseny.
L’assignatura també proposa investigar les noves
perspectives de la creació interactiva digital, acostant
les disciplines del disseny i la ciència a través de la
comunió de recursos (la programació de sistemes
informàtics com mitjà generador d’una nova sintaxi en
el terreny de les narratives en línia-offline).
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Temari específic moda
1. Taques / tinta xinesa / textures i tècniques.

Bibliografia específica producte
Sergio Gómez González. Solidworks práctico 1. Pieza,
Ensamblaje y Dibujo. Ed. marcombo.
Bibliografia específica moda
JOSEF MÜLLER-BROCKMANN. Sistemas de retículas. Ed
GG, 1982.
ENRIC JARDÍ. 22 Consejos sobre tipografía. Ed ACTAR,
Barcelona, 2008.
WILLIAM OWEN. Diseño de Revistas. Ed GG. Barcelona
1991.
VVAA. Manual de Adobe Photoshop (2010). Ed. Anaya.
VVAA. Manual de Adobe Indesign (2010). Ed. Anaya.
VVAA. Manual de Adobe Illustrator (2010). Ed. Anaya.

2. Color i volum / proporció (a partir de referents com
James Castle / outsider art).

Tallon, K. Digital Fashion Illustration. Ed. Batsford Ltd.
(2008).

3. Tècnica de Collage.

Bibliografia específica audiovisual i gràfic

4. Espai de treball.
5. Eines, Paletes i Preferències.
6. Creació de documents.
7. Ús i gestió de la Tipografia.
8. Text i imatge: Composició i organització.
9. Color i imatge.
10. Importació, gestió i vinculació d’imatges.
11. Formats gràfics.
12. Gestió i aplicació del color.
13. Tècniques de representació per ordinador.
14. Il·lustració assistida.
15. Representació de textures tèxtils.
16. Plànols tècnics per ordinador.
Temari específic audiovisual
1. Disseny de webs i aplicacions a través del codi.
2. Introducció a la programació HTML5 (responsive
design).
3. Introducció a fulls d’estil.
4. Introducció a javascript en entorns HTML.
5. SEO / Search Engine Optimization.
Temari específic gràfic
1. Introducció al disseny web.
- Disseny de llocs i aplicacions a través del codi.
- Introducció a la programació HTML5 (responsive
design).
- Introducció a fulls d’estil.
- Introducció a javascript en entorns HTML.
- SEO / Search Engine Optimization.
2. Introducció al disseny d’interfícies (UI) i al disseny
d’interacció (ID).
- Tipus d’interfícies.
- Dimensions del disseny d’interacció.
- Principis de disseny.
- Dissenyant l’experiència.
- Dissenyant amb Figma.

Bellamy-Royds, A. (2015). SVG Text Layout. Boston:
O’Reilly.
Crockford, D. (2008). JavaScript: The Good Parts.
Cambridge: O’Reilly.
Hales, W. (2013). HTML5 and Javascript Web Apps.
Cambridge: O’Reilly.
Pfeiffer, S., & Green, T. (2015). Beginning HTML5 Media:
Make the most of the new video and audio standards
for the web (Second Edition). New York: Apress.
Ramtal, D., & Dobre, A. (2014). Physics for JavaScript
Games, Animation, and Simulations: with HTML5
Canvas. New York: Apress.
Robbins, J. N. (2013). HTML5 Pocket Reference, Fifth
Edition. Cambridge: O’Reilly.
Simpson, K. (2014a). Scope and Closures. Cambridge:
O’Reilly.
Simpson, K. (2014b). This & Object Prototypes.
Cambridge: O’Reilly.
Simpson, K. (2015a). Types & Grammar. Cambridge:
O’Reilly.
Simpson, K. (2015b). Up & Going. Cambridge: O’Reilly.

→ Projectes integrals I
Itinerari: Comú, segons itinerari
Docents: Dra. Elizabeth Ferrándiz / Marcel·lí Pérez
/ Iván Mases (itineraris de producte, audiovisual
interiors) / David Vera (itineraris de gràfic i
integració multidisciplinària) / Andrea Viëntec
(itinerari de moda)
Crèdits ECTS: 8

Descripció
Aquesta matèria vol estimular en l’alumne la
capacitat de projectar des de la perspectiva del
disseny global i sostenible, així com potenciar la
capacitat de treball en equip, però emfatitzant la
conceptualització i l’experimentació de les propostes
des de les diferents disciplines. Els continguts en
relació al procés projectual es tractaran en funció
dels projectes que es plantegen. També s’intenta que
l’alumne “expandeixi” la pràctica del disseny més enllà
de l’ofici, que entengui la professió de dissenyador
com a explorador, com a investigador en contextos
canviants. També tracta que l’alumne entengui la
funció comunicativa del disseny i es posicioni com a
narrador, comunicant una idea o discurs, així com la
seva funció com a dissenyador d’experiències.
Finalment, s’acompanyarà a l’alumne materialitzant
una proposta que ha de respondre a la recerca
realitzada i presentar-se també en funció de la mena
de proposta realitzada, adoptant estratègies que
ajudin a explicar i vendre el projecte. Les temàtiques
dels projectes seran paraigües o conceptes amplis
que serviran d’excusa perquè els alumnes es facin
el tema propi. Seran una excusa per a iniciar una
recerca i no limitaran la creativitat de l’alumne.
L’assignatura també planteja continguts teòrics sobre
sostenibilitat, canvi climàtic i economia circular com
a base per a incorporar en els processos projectuals
tots els aspectes que ajuden a proposar projectes
més respectuosos amb en l’entorn o projectes de
conscienciació sobre aquesta temàtica.
Descripció específica moda
En aquesta assignatura crearem la nostra pròpia
metodologia de treball, desenvoluparem conceptes
aportant profunditat als nostres projectes.
Treballarem amb eines visuals: Moodboards, mapes
mentals, sketchbooks. Treballarem totes aquestes
eines sobre una proposta de concepte inicial i ho
abordarem de diverses maneres i a través d’exercicis
pràctics.

Temari bàsic
1. La projectació com a disseny integral.
El disseny projectual com a procés cooperatiu i
col·laboratiu. Fonaments d’anàlisi per a la realització
de propostes projectuals. La projectació des de
diferents disciplines.

2. Sostenibilitat. Cicle de vida del producte. Impacte
dels processos productius (energia, aigua, emissions,
toxicitat…). Impacte dels sistemes de distribució
i venda dels productes (logística, transport,
embalatge…). Ecodisseny.

Christa Steinle, Simon Baker, Markus Gabriel, Peter
Weibel. Erwin Wurm: One Minute Sculptures 1997-2017.
Ed. Hatje Cantz Verlag.

3. Sostenibilitat - Responsabilitat social. La
Responsabilitat Social en les Companyies i
organitzacions. Codis ètics i de conducta.
Transparència i traçabilitat.

Leire Fernández, Eduardo Herrera. Diseño de cubiertas
de libros: Recursos de retórica visual. Editorial
Sintesis.

Temari específic moda

Erwin Wurm. The artist who swallowed the world.
Hatje Cantz.

Arnau Puig. L’Esponja Dalí. March Editor.
Tiqqun. Teoría del Bloom. Ed. Melusina.

1. Presentació personal mitjançant Moodboard.
Treballem la lectura d’elements, disposició, narrativa.
2. Vincle entre dos conceptes, desenvolupament de
peça com a integrador d’idees. Síntesi de paleta de
color, cerca de textures, aplicacions en moda.
3. Desenvolupament de Moodboard professional a
partir d’un encàrrec delimitat. Assimilar necessitats i
aportar solucions gràfiques.
4. Creació/Modificació eina gràfica. Construcció
d’objecte gràfic que faciliti/millori una necessitat
gràfica.
5. Desenvolupament de Moodboard professional
síntesi tendències. Treball en equip, sintetitzar
proposta de moda (Fashion Week).
6. Sketchbook final. Creació d’eina personal que
defineixi el llenguatge propi, síntesi de conceptes
adquirits mitjançant elements gràfics.

Bibliografia bàsica
BRAUNGART, M., MCDONOUGH, W. (2005). Cradle to
Cradle (De la cuna a la cuna): Rediseñando la forma
en que hacemos las cosas. McGraw-Hill. Madrid
CATMULL, E. (2014). Creatividad, S.A.: Cómo llevar la
inspiración hasta el infinito y más allá. Ed. Conecta.
Barcelona
MUNARI, B. (1984). Diseño y comunicación visual.
Contribución a una metodología didáctica, Gustavo
Gili, Barcelona.
MOOTEE, I. (2014). Design thinking para la innovación
estratégica: Lo que no te pueden enseñar en las
escuelas de negocios ni en las de diseño. Empresa
activa. Ediciones Urano. Barcelona.
RICARD, A. (2000). La aventura creativa, Ariel,
Barcelona.
SPARKE, P. (2011). Diseño y cultura. Una introducción,
desde 1900 hasta la actualidad, Ed. Gustavo Gili,
Barcelona.
Bibliografia específica moda
Philippe Noisette. Couturiers de la danse. Editions de
la Martinière.
Deborah Wye, Jerry Gorovoy, Felix Harlan, Benjamin
Shiff. Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait: Prints,
Books, and the Creative Process. MoMa.
Charlie Porter. What Artists Wear. Penguin Books.
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→ Literatura i comunicació
Itinerari: Comú			
Docents: Mikki Schindler / Daniel Cantó (itinerari
de moda)
Crèdits ECTS: 3
Descripció
Aquesta assignatura es planteja, en principi, com
un “workshop d’escriptura i de discussió de textos
literaris” entenent text des d’una perspectiva àmplia.
Al llarg del quadrimestre es desenvoluparan dues
habilitats. En primer lloc, la comprensió i expressió
escrita i parlada orientada al disseny. Treballarem
els formats de presentació breu, columna d’opinió,
article acadèmic i assaig. En segon lloc, l’actualització
d’imaginaris contemporanis com un element
fonamental per a poder ampliar la sensibilitat i el gust.
A l’estar pensat com a taller, les classes no seran
purament teòriques i expositives. En aquest cas,
la participació és fonamental i l’avaluació contínua
serà la manera de poder fomentar i assegurar la
participació. En termes generals, les classes es
dividiran en classes teòriques i exposicions per part
dels estudiants.
Descripció específica moda
En el món creatiu és cada vegada més necessari
desenvolupar una capacitat crítica i d’anàlisi que doti
de contingut i anàlisi als projectes. En un entorn en el
qual les obres multimèdia es converteixen en mirall de
la figura dels seus creadors, explorarem una plètora
de projectes i artistes de molt diverses disciplines per
a estudiar com diferents creadors han aplicat aquesta
capacitat crítica en els seus projectes i com podem
convertir els nostres projectes en miralls de discursos
diferents i amb profunditat.

Temari bàsic
0. Introducció general: Actualitzar Imaginaris o
quatre grans temes (Ecologia, Discriminació, Salut,
Tecnologia).
1. Què vull comunicar? Com comunicar-ho?
2. Gèneres literaris i disseny.
3. Plataformes contemporànies de comunicació i
capitalisme de vigilància.
Temari específic moda
1. La inspiració en l’art, com recopilar informació i
referències, arxivar-la i com treballar amb ella en
projectes creatius.
2. Seminaris sobre inspiració en què es tractaran
temes como el jo, l’amor, la família o la tradició
intentant despertar una visió crítica i lateral
d’aquestes categories. Desenvolupament d’un
concepte de col·lecció que parteixi de les
experiències personals.
3. Seminaris sobre les problemàtiques en què es
tractaran temes com la violència, el cos, la distància o
l’enfermetat, intentant despertar una visió d’aquests
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temes que pugui resultar en una inspiració per a
projectes creatius. Representación d’una col·lecció
amb ‘bibliografia’ on es justifiquin les decisions de
l’alumne en base a l’aprenentatge generat en el curs.

Bibliografia bàsica
Haraway, D. (2015). Anthropocene, capitalocene,
plantationocene, chthulucene: Making kin.
Environmental humanities, 6(1), 159-165.
Deleuze, Gilles. ¿Qué es el acto de creación? Revista
Fermentario 6 (2012).
S. Thomassey and X. Zeng (eds.), Artificial Intelligence
for Fashion Industry in the Big Data Era,
Springer Series in Fashion Business, https://doi.
org/10.1007/978-981-13-0080-6
Gu, X., Gao, F., Tan, M., & Peng, P. (2020). Fashion
analysis and understanding with artificial intelligence.
Information Processing & Management, 57(5), 102276.
Shi, M., & Lewis, V. D. (2020). Using Artificial
Intelligence to Analyze Fashion Trends. arXiv preprint
arXiv:2005.00986.
Girish, S., Suri, S., Rambhatla, S., & Shrivastava,
A. (2021). Towards Discovery and Attribution of
Open-world GAN Generated Images. arXiv preprint
arXiv:2105.04580.
Bibliografia específica moda
Butler, J (1988). Performative Acts and Gender
Constitution.
Saint Laurent. Dirigida por Bertrand Bonello,
EuropaCorp, 2014.
Smith, P. (2011). Just Kids. Bloomsbury.
Tenenbaum, T. (2019). El fin del amor. Amar y follar en
el siglo XXI. Seix Barral.
Lipovetsky, G. (2004). El imperio de lo efímero.
Anagrama.

→ Projectes I
Itinerari: Comú, segons itinerari		
Docents: Guiu Llusà i Ivan Merino (itinerari de
producte) / Dr. Miguel González i Cristina Real
(itinerari de moda) / Marianna de Nadal i Dani
Hernández (itinerari audiovisual) / Inés Bullich
(itinerari de gràfic) / Toni Fontdevila i Jordi
Capdevila (itinerari interiors)
Crèdits ECTS: 8

Descripció específica producte
Assignatura pràctica per a l’aprenentatge del
desenvolupament d’un projecte complet de
disseny de producte. La metodologia durant el
desenvolupament d’un producte és un factor
crucial que determinarà la qualitat final del disseny.
L’assignatura pretén afermar a l’alumne en el
plantejament correcte de totes les fases de la
projectació a fi que previngui i contempli tots els
aspectes que confereixen el desenvolupament d’un
producte. L’alumne analitzarà tots els aspectes a tenir
en compte en la conceptualització d’un nou disseny.
Després desenvoluparà una hipòtesi, un concepte i
proposarà les seves idees en un avantprojecte.
Finalment desenvoluparà un projecte executiu tenint
en compte tots els aspectes tècnics i d’ús.
Descripció específica moda
Assignatura de caràcter projectual que es
desenvolupa com una continuïtat respecte al procés
metodològic de disseny impartit a Introducció als
projectes. D’aquesta manera, l’alumne aprofundeix en
termes d’experimentació i definició de cada producte
dissenyat, en aquest cas peces de vestir, on es fundin
el seu potencial creatiu amb les possibilitats tècniques
de construcció. Així, l’assignatura planteja diferents
eines i exercicis que abordin solucions de disseny des
d’angles molt diversos.
Descripció específica audiovisual
A partir d’una sèrie de brífings els alumnes han
d’aplicar la(s) metodologia(s) de projectes a la
realització de petits projectes audiovisuals amb
l’objectiu de treballar les següents parts en el
desenvolupament dels seus projectes:
- Conceptual: cerca i anàlisi de referents /
antecedents, anàlisi prèvia segons brífing.
- Projectual: preproducció, realització,
postproducció
- Material: instal·lació/presentació del projecte.
- Tecnològica: s’hauran d’utilitzar les tècniques
apropiades al nivell.
Descripció específica gràfic
L’assignatura s’enfoca a consolidar el procés de
disseny, en tots els exercicis, emfatitzant la primera
part d’aquest procés, recerca de camp i anàlisi de
les dades recol·lectades, previ a la proposta formal.
Al mateix temps, aquesta activitat es combina amb
una sèrie d’exercicis pràctics destinats a reforçar el
coneixement de tècniques i materials sobre paper.

1. Procés de disseny: Anàlisi. Fases: Recerca.
Antecedents i referents. Tipologies.
preconfiguració d’una proposta de disseny.
2. La culminació del Procés: la Proposta Formal.

Temari específic producte
1. Fase d’anàlisi (Entorn / Mercat / Ús / Usuari / Marc
tècnic / Referents).
2. Fase conceptualització (Premisses / Conclusions /
Objectius / Brífing / Avantprojecte).
3. Projecte Bàsic (Referents tècnics / Especejament /
Processos / Ús / Assemblatge).
4. Projecte executiu (Memòria / Plànols / Renderings /
Prototipat).
Temari específic moda
1. Projecte faldilles. Estudi sobre maniquí i
desenvolupament peces.
2. Projecte escots/colls/cordats. Estudi sobre maniquí
i disseny peces.
3. Projecte collage –volum. Conceptualització de
tendències, concepte de col·lecció i estudi de
desenvolupament tècnic. Construcció de maquetes
figures geomètriques per a desenvolupar el projecte.

3. Branding. Objectiu. Exercici individual de Marca.
(Recerca - Presentació en pantalla).

Goldstone, W. (2009). Unity game development
essentials. Packt Publishing Ltd.

4. Targeta de moviment amb imatges intercalades i
màscara de moviment.

Rush, M. (2005). New media in art (pp. 56-59). Thames
& Hudson, London: Thames & Hudson.

5. Identitat corporativa. Atributs d’identitat. Exercici
sobre el diagnòstic de marques existents.

Bibliografia específica gràfic

6. Calendari INAPA - Treball real. Usos de paper,
materials i tècniques d’impressió.
7. Univers X. Llibre-com a-objecte sobre l’univers
personal amb diversos materials i tècniques de
representació.
8. Identitat visual. Atributs. Exercici d’Identitat Integral.
L’artista.

Bibliografia específica producte
Pipes, Alan. Dibujo Para Diseñadores. Editorial Blume
2008, Barcelona.
Lesko, Jim; Industrial Design. Willey, 1999, Canada.
Steur, Roselien; Eissen, Koos. Sketching: The Basics.
Bliss Publisher, 2011, Amsterdam.

Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes
para una metodología proyectual. GGDiseño.
Barcelona 1981.

5. Peces sostenibles, “upcycling” (projecte desfilada):
La bellesa de la peça única.

BUREAUX, Stéphane. Design Culinaire. Ed. Eyrolles.
2011. Paris.

6. Mànigues. Estudi sobre maniquí. Estudi i
documentació de peces bàsiques: caçadora
“perfecto”, gavardina trench i parka. Estudi de color.
Desenvolupament d’una col·lecció.

FUTUR COMPOST. Ed. Institut de Cultura de Barcelona
Electa. 1999. BCN.

7. Preparació i realització d’una desfilada. Projecte
real.

Charlotte & Peter Fiel. Designing The 21st Century. Ed.
Taschen. 2005. Bonn.

1. Video Art i Instal·lació:
- Performance.
- Videoart.
- Videoinstal·lacions.
- Art digital.
- Art públic.
2. Introducción a Unity:
- Instruments d’anàlisi DAFO.
-Mecàniques i dinàmiques.
-Standard assets en Unity,
-Skybox i texturització.
-Testeig i triangulació de dades.
-Exportació de projectes en VR.
-Pitch i presentació.
-Build en Unity.

Fletcher, A. (1990): Beware, wet paint, Ed. Phaidon,
London..
Powell, D. (1985): Presentation techniques, Herman
Blume, Madrid.
Zhuang, P. (2004): Joan Fontcuberta. Art and Nature,
Barcelona 2004.
Mayer, R. (1999): Materials and techniques of art, Ed.
Hermann Blume, Barcelona.

CAMPOS, Cristian. Diseñar con Plástico. Ed. Maomao.
2008. BCN.

RAMS, Dieter. Less is More. Ed. Klaus Klemp. 2009.
Nachdruck.
OBJECTIFIED. Gary Hustwit. 2011.
Bibliografia específica moda
Yuniya Kawamura, Fashion-ology: An Introduction to
Fashion Studies (Dress, Body, Culture). Berg edit.
Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress
and Modern Social Theory.
Charlotte Seeling, Fashion.
Charlotte Seeling, Moda - 150 años - modistos,
diseñadores, marcas.
Lipovetsky Gilles, El imperio de lo efímero, la moda
y su destino en las sociedades actuales. Anagrama,
1990.

Temari específic gràfic

Bibliografia específica audiovisual

1. Tipologies. Producte. Proposta de disseny. (Recerca
- Presentació en pantalla).

Blackman, S. (2013). Beginning 3D Game Development
with Unity 4: All-in-one, multi-platform game
development. Apress.

2. Targeta nadalenca plegada i encunyada.
Presentació en sobre.

Fletcher, A. (1987): Design in the sidewalk, Ed. Phaidon,
London..

Steur, Roselien; Eissen, Koos. Sketching, drawing
techniques for product designers. Bliss Publisher, 2011,
Amsterdam.

4. Projecte talles grans. Documentació i
desenvolupament d’una col·lecció.

Temari específic audiovisual

Zimmermann, Y. (1998): From design, Gustavo Gili.
Barcelona.
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→ Materials i Tecnologia I
Itinerari: Comú, segons itinerari		
Docents: Isona Ten i Guiu Llusà (itinerari de
producte) / Beatriz Lechuga (itinerari de moda) /
Dr. Fran Pinel (itinerari audiovisual) / Inés Bullich
(itinerari de gràfic) / Marc Fernández i Marcelo de
Medeiros (itinerari interiors)
Crèdits ECTS: 6

Temari específic moda
1. Volums de faldilles,
2. Eines (pinces, plecs i plisats)
3. Esplaiat, folgances...
4. Colls en la seva part estètica i de construcció.
5. Mànigues i les seves diferències per a poder saber
fer transformacions.
Temari específic audiovisual

Descripció específica producte

1. Introducció a la cinematografia.

Es pretén combinar la teoria i la pràctica amb la
finalitat que l’alumnat aprengui els coneixements
necessaris sobre el metall i les fustes per a poder-los
aplicar en els seus futurs projectes.

2. Paràmetres de càmera i formats de gravació.

Descripció específica moda

6. Fonaments de la llum.

S’haurà d’explicar les diferències físiques, estètiques i
de moviment de les faldilles, mànigues i colls més
comuns del mercat. És important posar l’accent en
les diferències que hi ha per a cadascuna de les
transformacions per a poder abastar la creativitat de
cada alumne. Hi ha una part teòrica que el professor
dóna als alumnes i una altra que els alumnes hauran
de realitzar perquè el professor pugui saber si han
entès correctament la teoria.

7. Qualitat de la llum.

Descripció específica audiovisual

4. Agregar i transformar gràfics.

En aquesta assignatura els alumnes aprendran
les tècniques, virtuts i limitacions de les diferents
fases de la construcció d’un projecte audiovisual:
preproducció, guió, llenguatge, producció i
postproducció de vídeo.

5. Aplicar color i efectes.

Descripció específica gràfic
Aquesta assignatura presenta en profunditat el
programari Adobe InDesign per a disseny editorial i
maquetació de materials gràfics. L’alumne aprendrà
a publicar llibres, revistes digitals, llibres electrònics,
cartells i PDF interactius i documents en línia que
incorporin àudio, vídeo, presentacions de diapositives
i animacions.

3. Pre-producció Breakdown.
4. Set Crew.
5. Material de càmera.

8. Direccionalitat.
9. Usos narratius del color.
Temari específic gràfic
1. Introducció a InDesign.
2. Afegir text.
3. Donar format al text.

6. Contingut editat.
7. Documents de diverses pàgines.
8. Organitzar contingut amb capes.
9. Agregar interactivitat.
10. Compartir projectes d’InDesign.
Bibliografia específica producte
Lesko, Jim; Industrial Design: manufacturing guide
-2nd ed-. John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey, 2008.
Bibliografia específica moda

Temari específic producte
1. Metall:
- Història.
- Propietats i tipus de metall.
- Estats del metall (líquid / plàstic / solgut).
- Tall.
- Unions.
- Acabats.
2. Fustes:
- Història.
- Generalitats (Massissos / Xapes / Taulers /
Laminats ).
- Processos de transformació: Reducció / Control
Numèric / Cisallament / Deformació / Conformació /
Recomposició.
- Usos.
- Acabats.
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Connie Amaden-Crawford. Confección de moda vol.1
Técnicas básicas.
Basia Szkutnicka. Technical drawing for Fashion.
Tomoko Nakamichi. Pattern magic (1 y 2).
Bibliografia específica audiovisual
Gill B. Olvide todas las reglas que le han enseñado
sobre diseño… Ed.G.Gili, 1992.
K. Smith E. How to Make Books. New York: Potter Craft,
2007.
Avendaño, Luis. Iniciación a los materiales plásticos.
McKernan B., Digital Cinema : The Revolution in
Cinematography, Post-Production, and Distribution.
Ed.:McGraw-Hill, 2005.
W.Rea P. & K. Irving, D., Cortos en cine y vídeo:
producción y dirección. ed.: Omega, 2010.

10.3 Tercer curs.
Assignatures comunes
→ Empresa II
Itinerari: Comú			
Docents: Alexandra Masó
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Aquesta assignatura té com a objectiu preparar a
l’alumne per a afrontar el món professional i donar un
primer acostament sobre com relacionar-se amb els
diferents agents de l’entorn empresarial. D’aquesta
manera, es pretén brindar-los les eines de treball i
gestió, basades en els estàndards de l’empresa, la
competència i el mercat, per a crear marcs de diàleg
entre dissenyador i mercat.

Temari bàsic
1. Entorn empresarial.
- Naturalesa de les empreses:
- Modelització empresarial. Negoci principal,
organització.
- Estratègia empresarial.
- Anàlisis de l’entorn empresarial.
2. L’empresa des de diversos punts de vista.
- Actors involucrats en l’escenari de l’empresa.
- Actors directes: clients, proveïdors.
- Posicionament de mercat per al punt de vista de
diferents actors.
3. Relació entre empresa i dissenyador.
- Definició de metes i delimitació de projectes.
Anàlisi FODA.
- El dissenyador com a investigador de mercat.
- Llançament del projecte.
- Gestió de la comunicació.
4. Pla de màrqueting.
- Desenvolupament de productes i escalabilitat del
mercat:
- Mix de màrqueting.
- Pla de comunicació.
5. Finances.
- Preus.
- Finances corporatives.
- El dissenyador com a director de projectes.
- Aliances estratègiques i models de finançament.

→ Temes de Disseny
Itinerari: Comú			
Docents: Beatriu Malaret (en col·laboració amb
Victoria Sacco)
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Estudi visual i conceptual pels itineraris de la
producció del disseny i l’art internacional, des de
finals del segle XX fins a l’actualitat. S’analitzaran els
moments actuals i el coneixement dels debats actuals
entorn de l’art, l’arquitectura, el disseny i el paisatge
urbà. La lectura crítica sobre els girs i debats del
nostre temps té com a objectiu aportar coneixements
sobre el context de la cultura postindustrial i així
afavorir actituds en el desenvolupament professional
del disseny. Així també, conforme als objectius
d’aprenentatge, l’assignatura proposa plantejar i
debatre, des dels propis estudis i la pràctica del
disseny, la imbricació de temes socials, culturals,
tecnològics i econòmics. Es posarà l’accent en la
contextualització evolutiva i exponencial del disseny,
així com en les principals característiques, mètodes
i eines que ha generat la disciplina del disseny i els
dissenyadors per a erigir-se, no sols com a pràctica
creativa, sinó també com saber fer capaç d’integrar la
complexitat per a fer front als reptes actuals i de futur;
de fer d’intermediari entre el coneixement i la vida de
persones, col·lectius i societats.

Temari bàsic
1. Genealogies de la cultura contemporània.
Modernitat, antimodernitat, postmodernitat i
altermodernidad. Cartografia visual de les tendències
i els conceptes.
2. Disseny i Contextualització de la praxi professional.
Del “Total Design” al Disseny de futurs. Evolució dels
estudis i les pràctiques professionals del disseny.
Disseny i narratives de futur.

Itinerari: Comú			
Responsable: Coordinació Acadèmica
Crèdits ECTS: 2

Descripció
L’oferta d’activitats dels crèdits de lliure elecció
consta de les següents activitats docents a triar entre
les següents opcions:
1. Tallers i seminaris que es realitzen durant el
curs a ESDi de manera presencial i/o en línia amb
la intenció de complementar el contingut de les
assignatures mantenint el contacte amb les
temàtiques socials d’actualitat.
2. Plug&Play, que es realitza com a activitat docent
i que consisteix a resoldre reptes reals proposats
per empreses, entre grups multidisciplinaris i de
diferents cursos.
3. Cursos d’estiu oferts pel centre, una vegada
finalitzat el curs acadèmic, en el marc dels cursos
de la URL.
Es pot consultar el programa de conferències en
l’espai “Arxiu conferències ESDi-Talks” al Classlife.

Temari bàsic
El temari/contingut està en funció de l’activitat triada.
Les activitats, tallers, conferències, Plug&Play o ursos
d’estiu, es publiciten de forma anticipada i permeten
la inscripció dels alumnes a través de la comunicació
des de secretària o del coordinador de Conferències
de cadascun d’ells.

Bibliografia bàsica
Carlino, P. y Martínez, S. (coords.) (2009). La lectura y
la escritura: un asunto de todos. Neuquén: Universidad
Nacional del Comahue.

Bibliografia bàsica
Jean-Francoçois Lyotard, La condición postmoderna,
Cátedra, Buenos Aires, 1991.
Hal Foster, La posmodernidad, Kairos, Barcelona, 1998.

Bibliografia bàsica

Hal Foster, “Asunto: Post” en Brian Wallis (ed.), Arte
después de la modernidad. Nuevos planteamientos
en torno a la representación, Madrid, Akal Arte
Contemporáneo, 2001, pp.193-194.

Abrahms, R (2014). Succesful Business Plan: Secrets
and strategies. Planning Shop.

Anna Maria Guasch, El arte último del siglo XX, Madrid,
Alianza, 2000.

Fashionary Team (2019). The Fashion Business
Manuela; an illustrated guide to building a fashion
brand, Fashionary International Ltd, Hong Kong.

Nicoulas Bourriaud, Radicante, Buenos Aires, Adriana
Hidalgo, 2009.

Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Business Model
Generation, John Wiley & Sons.

→ Crèdits de lliure elecció

Victor Papanek, Diseñar para un mundo real. Ecología
humana y cambio social. Pol.len edicions.
Alice Rawsthorn, El diseño como actitud. Gustavo Gili.
Barcelona, 2021
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→ Projectes Integrals II
Itinerari: Comú, segons especialitat
Docents: Albert Puig i Anna Brugués (itineraris
gràfic, audiovisual i integració multidisciplinària) /
Miquel Malaspina (itinerari moda) / Coral Martínez i
Manel Espuny (itineraris producte i interiors)
Crèdits ECTS: 8

Descripció específica gràfic, audiovisual i integració
multidisciplinària
A partir d’una proposta temàtica els alumnes
han d’aplicar la(s) metodologia(s) de projectació
en la realització de projectes. Es planteja el
desenvolupament de projectes que permetin expandir
la pràctica del disseny més enllà dels límits de la
pròpia disciplina. Es pretén desenvolupar una mirada
crítica i no compartimentada, potenciar la capacitat
de materialitzar les idees, així com incidir en la
comunicació d’un projecte, com a part de la proposta.
Es desenvolupen els projectes en equip, aportant
experiències i solucions en altres àmbits i des de
punts de vista diferents.
Descripció específica moda
L’essència principal de l’assignatura és desenvolupar
i potenciar en l’alumnat l’”actitud creativa”. Ampliar
i consolidar referents culturals i estètics en el seu
“background” creatiu.
Descripció específica producte i interiors
L’objectiu principal de l’assignatura és dotar a l’alumne
d’eines de treball, arguments, referents i criteris
projectuals, plantejaments de disseny que col·loquen
a l’usuari/a com a centre del projecte, aprofundint
en tècniques per a saber detectar i qüestionar les
necessitats dels usuaris i interpretar el seu context
per a poder generar solucions.

Temari específic producte i interiors
1. Anàlisi del context.
2. Anàlisi de Tendències.
3. Definició Target - Persona.
4. Customer Journey.
5. Representació de proposta.
6. Preparació, execució i documentació entrevistes a
usuaris.
7. Testatge i iteracions de millora.
8. Storyboard usabilitat.
9. Documentació tècnica de projecte.
10. Realització de projectes de disseny.

Bibliografia específica gràfic, audiovisual i integració
multidisciplinària
Aicher, Otl (1994). El mundo como proyecto. GG Diseño
Colli, S., Perrone, R. (2003). Espacio-IdentidadEmpresa. Editorial GG.
 rary, J. (2015). 24/7 El Capitalismo al asalto del sueño.
C
Bcn: Editorial Ariel.
Glaser, Milton 2011 Diseñador/ciudadano. Cuatro
lecciones breves (más o menos) sobre diseño. GG.
Llaneza, P. (2019). Data Nomics. Bcn: Editorial Planeta.
Maeda, J.2006. Las leyes de la simplicidad. Editorial
Gedisa.
Parga, M. (2019). Lo que no te enseñaron en la escuela
de cine. Bcn: Hoaki Books.
Peirano, M. (2019). El enemigo conoce el Sistema. Bcn:
Grupo Editorial.
Wajcman, J. (2020). Esclavos del tiempo: Vidas
aceleradas en la era del capitalismo.digital. Paidos
México.
Bibliografia específica moda

Temari específic gràfic, audiovisual i integració
multidisciplinària
1. Anàlisi de context, anàlisi de referents.
2. Conceptualització d’idees, elaboració d’un discurs
coherent.
3. Plantejament d’estratègies, objectius, síntesis de
conceptes, apropiació de punts.
forts, paraules clau, comunicació.
4. Desenvolupament de proposta, materialització,
material de suport, visualització de conceptes,
recursos tangibles per a formalitzar la proposta.

designers. Ed. Rockport.
THE FASHION BOOK. Ed. Phaidon.
FASHION NOW 2. Ed. Taschen.
Scott Schumann. THE SARTORIALIST.
STREET VIEW. Ed. Nylon.
Ted Polerms. STREET STYLE. Ed. Pimca.
K. Jenkins. ENCYCLOPEDIA OF EXQUISITE. An anecdotal
History of Elegant Delights.

5. Presentació o posada en escena.

Modemusam Hasselt. DRESSING THE 20th CENTURY.
Women’s fashion in the designer era.

Temari específic moda

CARA & CO. Sinergy of Art and Fashion with precious
care from Vendôme Luxury.

1. Cerca i anàlisi de les tendències actuals.
2. Cerca i anàlisi d’inspiració / informació per als
projectes.
3. Trasllat del discurs personal i artístic al paper.
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Paz Diman. THE POETRY OF FASHION DESIGN. A
celebration of the world’s most interesting fashion

MODE ET TEXTILE. Les années 1990/2000. Histoire
idéale de la Mode Contemporaine.
ATLAS. Fashion Designers.
Steidl. THE LITTLE BLACK JACKET.

FUCK YEAH MENSWEAR. The Editors of Fuck Yeah
Menswear.
Daniele Tamagni. GENTLEMEN OF BACONGO.
Cally Blackman. 100 AÑOS DE MODA MASCULINA. Ed.
Blume.
Bernhard Roetzel. EL CABALLERO. Manual de Moda
Masculina. Ed. HF Ullmann.
Terry Jones & Susie Ruston. MODA HOY. Ed. Taschen.
Tomoko Nakamichi. PATTERN MAGIC / La magia del
Patronaje. Colección GGmoda.
Harriet Worsley. DÉCADAS DE MODA. Ed. Köneman.
Seivewright. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. Manuales de
Diseño de Moda. Ed. G. Gili.
Steven Vogel. UNA GUíA DE LA MODA URBANA. Ed.
Gustavo Gili.
Patrick & Marc Gretta. VINTAGE T-SHIRTS. Ed. Taschen.
Bibliografia específica producte i interiors
Siân Moxon (2012). Sostenibilidad en interiorismo.
Editorial Art Blume, SL. ISBN 978-84-9801-579-9.
Òscar Guayabero, Ramon Úbeda (2016). Conversación
polifónica sobre diseño y otras cosas. Retrato
imperfecto de Curro Claret. Editorial Gustavo Gili, SL.
ISBN 978-84-252-2895-7.
www.arquinfad.org/premisfad: És una associació
cultural, independent i sense ànim de lucre que,
des de la seva fundació l’any 1976, ha tingut com a
objectiu agrupar i donar suport a tots els professionals
i institucions que intervenen en la concepció de
l’espai, des d’arquitectes i interioristes fins a, més
recentment, els nous professionals especialistes
en disciplines tan específiques com el disseny
d’escenografies o d’altres espais efímers, disseny
d’il·luminació. Premis FAD.
www.activehouse.info: Active House is a vision
of buildings that creates a healthier and more
comfortable life for their occupants erasing negative
impact on the climate.

→ Materials i tecnologia II
Itinerari: Comú, segons especialitat
Docents: Carlos Gómez i Juan Carlos Romero
(itinerari audiovisual) / Sílvia Escursell i Lucía
Segurajáuregui (itinerari gràfic) / Fabián Loidi
(itinerari moda) / Guiu Llusà, Marcelo de Medeiros
i Nicolás Olmos (itinerari producte) / Miquel Mariné
(itinerari interiors)
Crèdits ECTS: 6

Temari específic audiovisual

Bibliografia específica gràfic

1. Il·luminació.

Martín, E.; Tapiz, L. (1981). Diccionario Enciclopédico de
las Artes e Industrias Gráficas. Barcelona. Ediciones
Don Bosco.

- Nocions generals sobre il·luminació.
- Significat de la llum.
- Llum bàsica.
- Qualitat de la llum.
- Direcció de la llum.
- Composició de la llum.
- Intensitat de la llum.
- Efectes especials.
2. So.

Descripció específica audiovisual
Assignatura teòrica i pràctica destinada a adquirir
els coneixements descriptius i tècnics en disseny
d’il·luminació i disseny de so per a produccions
audiovisuals.
Descripció específica gràfic
Assignatura teòrica i pràctica destinada a adquirir els
coneixements descriptius i tècnics en arts gràfiques
(1er quadrimestre) i en disseny de pàgines web (2on
quadrimestre).
El bloc d’arts gràfiques es dedicarà a conèixer de
primera mà els processos pels quals la imatge
passa d’una forma impresa a un suport (paper, vinil,
plàstic, etc.) per mitjà dels diferents tipus d’impressió
(offset, serigrafia, flexografia, gravat al buit). Conèixer
diferents tipologies de materials utilitzats en les arts
gràfiques així com negres. Entendre com realitzar un
brífing (BI) i com realitzar els arts finals (AAFF) per a
portar a impremta. A més de conèixer la tecnologia
i els materials utilitzats en aquesta indústria, també
es practicarà com realitzar una enquadernació
manualment.
El bloc de disseny de pàgines web es dedicarà a
revisar i aprendre els processos de treball actuals per
a dissenyar i desenvolupar pàgines web i prototipar
aplicacions mòbils amb Wordpress i Sketch seguint la
metodologia i tècniques de UI/UX.
Descripció específica moda
Estudi del comportament, virtuts i limitacions dels
materials perquè puguin ser utilitzats correctament.
Processos de fabricació de diferents materials i les
possibles aplicacions en diferents productes.
Aprofundiment en els processos tècnics per al
desenvolupament de peces segons les dificultats que
presenti cada cas, creant-se en cada pràctica un
major obstacle, que obligui a l’alumne a la contínua
experimentació, utilitzant les tècniques apreses i
les que es van adquirint, aconseguint així, un avanç
continu en l’aprenentatge.
Descripció específica interiors
Aquest curs combina lliçons magistrals amb activitats
d’aprenentatge projectuals. Els sessions pràctiques
inclouen metodologies d’aprenentatge actiu i
cooperatiu, com per exemple aprenentatge basat en
projectes ja construits. Hi ha treball i exercicis pràctics
individuals i en equip.

- Paràmetres i dimensions bàsiques.
- Paisatge sonor.
- Disseny i programació d’una representació
expositiva basada en els
materials sonors registrats en les sessions
d’enregistrament de camp.
- Eines bàsiques d’edició, transformació i
preparació de materials
sonors per a productes audiovisuals.
- postproducció d’àudio.
- Disseny i instal·lació sonora.
Temari específic gràfic
1. Arts gràfiques.
- Anàlisis de casos d’estudi de les arts gràfiques.
- Materials i tintes per a projectes impresos.
- Preparació de documents per a impremta.
- Enquadernació i manipulació de materials gràfics.
2. Disseny de pàgines web.
- UI i UX.
- Wordpress.
- Sketch.
Temari específic moda
1. Peça de Col·lecció.
2. Peça de Projectes II: DENIM.
3. Peça de Projectes II: PELL.
4. Peça de Projectes II: PELL.
5. Americana Sastre.
6. Peça de Projectes II: RECERCA EN VOLUM.
Temari específic interiors
1. Materials plans.

Mason, Daniel (2007). Materials, process, print.
Creative solutions for Graphic Design. London.
Laurence King Publishing.
Pozo Puértolas, Rafael (2016). Producción Gráfica.
Barcelona. Ediciones CPG, 3a edición ampliada.
Henry Dreyfuss (1955). Designing for People.
Donald Norman (1988). La psicología de los Objetos
Cotidianos.
Krug. (2006). Don’t Make Me Think. Pearson India.
Dawson, A. (2013). Future-proof web design. Hoboken,
N.J.: Wiley.
Bibliografia específica moda
Nakamichi Tomoko (2007). Pattern Magic, Vol. 1 y 2.
Books Bunka, Japón.
Bibliografia específica interiors
Watts, A. Modern Construction Handbook. Third
edition. Basel: Birkhäuser, 2018.
Addis, Bill. Building: 3000 years of design, engineering
and construction. London: Phaidon, 2007.
Orton, Andrew. The way we build now: form, scale and
technique. London [etc.]: E & FN Spon, 1991.
Calavera Ruiz, José. Muros de contención y muros de
sótano. 3a ed. Madrid: Instituto Técnico de Materiales
y Construcciones, 2001.
Rodríguez Liñán, Carmen. Pantallas para excavaciones
profundas. Sevilla: Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, 1995.
González Caballero, Matilde. El terreno. Barcelona:
Edicions UPC, 2001.
Regalado Tesoro, Florentino. Los forjados de los
edificios: pasado, presente y futuro. Alicante: CYPE,
1999.
Pujadas Gispert, Ester. Prefabricated foundations
for housing applied to room modules. Barcelona:
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de
Tecnologia de l’Arquitectura, 2016.

2. Materials amorfs.
3. Materials agregatius.
4. Estats: sòlid, líquis i gasos.

Bibliografia específica audiovisual
Millerson, G. (2009). Técnicas de realización y
producción en televisión. Madrid: IORTV.
Michael Uva. (2009) The Grip Book. FocalPress.
Almendros Cuyas, Nestor. (1992) Días de una cámara.
Madrid, Seix Barral.
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→ Projectes II
Itinerari: Comú, segons especialitat
Docents: Dr. Iván Marino (itinerari audiovisual) /
Eduardo Quintana i Marina Soto (itinerari gràfic)
/ Iu Franquesa, Susanne Hergenhahn i Carlos
Ibañez (itinerari moda) / Jordi Llopis i Quim
Llimona (itinerari producte) / Marc Fernández i
Toni Fontdevila (itinerari interiors)
Crèdits ECTS: 8

Descripció específica audiovisual
L’assignatura aprofundeix en la metodologia projectual
plantejada en els cursos anteriors posant especial
atenció a metodologies aplicades a la creació de
guions/índexs per a projectes audiovisuals, estudi
d’antecedents, estètica del projecte, pla de treball,
desenvolupament de pressupostos i producció d’un
projecte audiovisual documental.
Descripció específica gràfic i integració
multidisciplinària
L’assignatura planteja les condicions de treball
d’un estudi de disseny professional, els estudiants
assumeixen la responsabilitat dels projectes
tutoritzats pel professor que fa de Director d’Art
sènior. S’assumeix en diverses ocasions la realització
d’encàrrecs concertats per l’Escola amb Empreses
col·laboradores o Institucions. En el primer
quadrimestre, els alumnes treballen sobre projectes
per a impressió en paper, consoliden la pràctica del
Procés de Disseny en cada exercici i s’enfronten a
projectes reals que li permeten desenvolupar una
estratègia de presentació davant el client, autor de
l’encàrrec. S’aprofundeix en el coneixement de la
Identitat Corporativa i de disciplines recents com la
Visualització de Dades i el Wayfinding. En el segon
quadrimestre, els alumnes treballen en dos projectes
d’identitat corporativa.
Descripció específica moda

2. Fase Projectual.
– Dimensió / Partició.
– Estructures geomètrico / anatòmiques.
– Estructures reticulars.
– Estructures en forma de tira.
Descripció específica producte
A través de diferents projectes es potencia el poder
explorar les capacitats creatives, d’anàlisi, de
recursos i de superació davant les adversitats d’un
projecte. Adoptar criteris d’estètica i de valoració de
formes i detalls. Prendre decisions per a determinar
els elements necessaris i els materials més adequats.

del Projecte-Càpsula, dins d’una idea de disseny
integral.
4. Seguiment del treball fet en taller, fins a arribar a la
realització final dels Looks.
5. Acostumar a l’alumne a anar generant una fitxa
tècnica el més extensa possible, de cadascun dels
Looks que realitza, que ens puguin servir per a fer
un posterior escandallo i ens habilitin per a poder
treballar amb proveïdors estrangers.
6. Aprendre a saber coordinar i gestionar adequadament les diferents fases del Projecte. Aconseguint
arribar a temps, amb un nivell de qualitat òptim.
7. Es busca que l’alumne aconsegueixi arribar a
realitzar una sèrie de peces, utilitzant un material nou,
arribant a un resultat innovador, aportant el seu segell
personal, amb una bona factura i dins d’un esperit
contemporani.
Temari específic producte
1. Expressió gràfica.
- Representació de plans.
- Representació gràfica de peces individuals.
- Acotació avançada.
- Especificacions de fabricació.
- Representació gràfica de conjunts de peces.
- Toleràncies normalitzades.
2. Metodologia de Projectes.

Temari específic audiovisual
1. Introducció al disseny, escriptura i implementació
de projectes audiovisuals.
2. Escriptura: Desenvolupament de Continguts.
3. Estudis de factibilitat del projecte.
4. La Producció.
5. Postproducció.
Temari específic gràfic i integració multidisciplinària
1. Gràfica com a metàfora visual. Sistema aplicat a un
estil gràfic existent.

1r Quadrimestre:
L’assignatura d’una banda aborda el sub-sector tèxtil
del Denim. En ella, es farà un breu repàs de la gran
història del denim, i una aproximació a les seves
especificacions tècniques, nomenclatura, tecnologia,
acabats i processos.
En punt es configura com un eix sobre el qual se
sintetitzen els coneixements d’aquesta especialitat.
És un punt de trobada dels diferents continguts que
la formen i que, en essència, comprenen eines que
tenen un doble caràcter: conceptual i tècnic.
Tots els treballs conceptuals de disseny de punt
tricotosa tenen el component tècnic real, ja que totes
les mostres es realitzen paral·lelament en el taller.

2. Sistema gràfic en disseny editorial. Creació de
variants d’identitat i normes d’aplicació. Col·lecció,
sèrie, línia gràfica.

2n Quadrimestre:

2. Documentació i cerca de tota mena d’informació,
per al màxim enriquiment del Moodboard, que capaciti
a l’alumne, per a afrontar adequadament, la posterior
evolució del projecte.

1. Fase Teòrica.
Com a punt de partida, l’assignatura tracta de donar
a conèixer de la manera el més real, física i palpable,
“la pell”, matèria principal, en tots els projectes
que treballarem. Estudiarem la seva estructura, les
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diferents procedències d’animal que existeixen.
Analitzarem les qualitats i característiques i veurem
els processos ornamentals. Tipus d’adob aplicables,
ressaltant quins són els adequats, sota el punt
de vista ecològic i de sostenibilitat. Aprendrem a
saber diferenciar els principals acabats de pell.
Establim una comparativa de qualitats de la pell,
amb els succedanis sintètics, valorant la seva millor
sostenibilitat, respecte als derivats del petroli.
Analitzem la seva unitat de mesura. Ensenyem
el necessari per a saber tallar-la. S’estableixen
paràmetres de dimensió segons tipologia animal.
I veurem alguns acabats de confecció propis del
material.

3. Les regles de la identitat corporativa. Procés de
disseny i proposta gràfica. Aplicacions del programa
visual sobre un encàrrec real. Interacció amb el client.
4. Introducció a noves disciplines. Visualització de
Dades i Senyalística.

- Tipus de projectes.
- Parts integrants d’un projecte.
- Briefings de projecte. Encàrrec i plantejament.
- Fitxa tècnica de producte.
3. Pràctica de projectes.
- Recerca, definicions i anàlisi pertinents.
- Desenvolupament de propostes, des de les
primeres idees a la proposta definitiva.
- Documentació de projectes.

Bibliografia específica audiovisual
Eco, U. (2004). Cómo se hace una tesis. Barcelona:
Gedisa.
Mancuso, R. H. (1999). Metodología de la investigación
en ciencias sociales.Buenos Aires: Paidos.
Vilchis, L. C. (2002). Metodología del diseño. México:
Centro Juan Acha.
Bibliografia específica gràfic i integració
multidisciplinària

5. Identitat corporativa.

Donais, D. (1995): Sintaxis de la imagen, Ed. Gustavo
Gili, Barcelona.

Temari específic moda

Fletcher, A. (1987): Design in the sidewalk, Ed. Phaidon,
Londres.

1 Idea germen (Moodboard) i el plantejament en com
afrontar-la.

3. Anàlisi de tots els elements que intervenen en
cadascuna de les peces que componen cada Look

Gill, B., i Petit, H. V., & Cavadas, F. P. (1982). Olvide todas
las reglas que le hayan enseñado sobre el diseño
gráfico. Incluso las de este libro. Gustavo Gili.

Harvey, W. 1000 ideas gráficas - Rockport Publishers.
London 2009.
K. Smith E. How to Make Books. New York: Potter Craft,
2007.

Müller, J.: Sistemas de retículas, G.G. Diseño,
Barcelona. 1982.
Potter, N.: ¿Qué es un diseñador? Editorial Paidós.
Barcelona. 2005.
Powell, D. (1985): Técnicas de presentación, Herman
Blume, Madrid.
Sánchez, A. (2001): Barcelona gráfica, Gustavo Gili,
Barcelona.
Zimmermann, Y. (1998): Del diseño, Gustavo Gili.
Barcelona.
Bibliografia específica moda
Diseño de prenda de punto. Editorial: BLUME.
Prendas de punto. Editorial: GUSTAVO GILI.
ALISON GWILT. Moda sostenible. Manuales de diseño
de moda. Editorial Gustavo Gili.
ELENA SALCEDO. Moda ética para un futuro sostenible.
Editorial Gustavo Gili.
CHARLES EISENSTEIN. El Yoga del Comer. Editorial
Acanto.
MARIA TERESA LLADÓ I RIBA, EVA PASCUAL I MIRÓ. EL
CUERO. Editorial Parramón.
OTIS INGRAMS. ARTESANÍA EN CUERO. Editorial BLUME.
Bibliografia específica producte
Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs. Ed. TASCHEN
Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lámparas. De 1878 hasta
la actualidad. Ed. TASCHEN.
Jun’ichirō Tanizaki, L’elogi de l’ombra (1933). Angle
Editorial.
Bruno Munari, ¿Cómo Nacen los Objetos? Apuntes
para una metodología proyectual. GG Diseño.
Naoto Fukasawa y Jasper Morrison, Super Normal.
Sensations of the Ordinary. Lars Müllers Publishers.
Anna Calvera, De lo Bello de las cosas. Materiales para
una estética del diseño. GG Diseño.
Web Museu del Disseny de Barcelona.
Web ADI-FAD.
Web AHEC American Hard Wood.
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10.3.1 Tercer curs.
Assignatures itinerari Moda
→ Conceptes de col·lecció
Itinerari: Moda			
Docent: Charo Mora
Crèdits ECTS: 4

Descripció
La matèria presenta les idees clau que han
transformat la moda del segle XX. Aquestes són:
- Comoditat.
- La nova Eva
- L’estil Militar.
- L’estil esportiu.
- Androgínia.
- Exotisme.
- Estètica del lleig.
- La desconstrucció.
- El nou luxe.
- La volta als orígens i la tecnologia.
- El nou home.

Bibliografia bàsica
Yvonne Deslandres, Florence Müller. Histoire de la
mode au XXe Siècle. Edit. SOMOGY, Paris 1986.
Charlotte Seeling. El siglo de los diseñadores, 19001999. Edit. Köneman, 2000.
Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. Edit.
Anagrama. Barcelona, 1990.
Nicola Squicciarino. El vestido habla. Edit. Catedra.
Madrid, 1990.
Karl Rosenkranz. Estética de lo feo. Edit. Julio Ollero
Editor, 1992.
Joanne Entwistle. El cuerpo y la moda. Edit. Paidós.
Barcelona, 2002.
Margarita Riviere. Crónicas virtuales. Edit. Anagrama
col. Argumentos. Barcelona, 1998.
Art/Fashion. Edit. Biennale de Firenze, 1997.
Regine and Peter Engelmeier. Fashion in film. Edit.
Prestel, 1997.
Ted Polhemus. Street Style. From sidewalk to catwalk”.
Edit. Thames and Hudson. London, 1994.
Ted Polhemus.Style Surfing. What to wear in the 3rd
Millennium. Edit. Thames and Hudson. London, 1996.

Temari bàsic
1. El segle XX o el segle de les dècades. Un nou estil
cada 10 anys?
2. Els grans impulsors del canvi / agents
transformadors.
3. La comoditat com a element transformador de la
moda; necessitat/ inspiració.
4. La nova Eva.
5. El segle de la velocitat. L’acceleració dels canvis en
moda; informació / transformació.
6. El cinema com a mirall i difusor de la moda.
7. El segle dels mass media.
8. L’estètica del lleig / la nova concepció de la bellesa.
Surrealisme, la revolució punk i contracultura.
9. Moda per a tots. El segle de la democratització de la
moda. La tecnologia ho va fer possible / Alta costura RTW-PAP- pronto moda - Fast Fashion.

F. Bonami, M. L. Fisa, Stefano Tonchi. Uniform. Order
and disorder. Edit. Charta. Milan, 2000.

Itinerari: Moda			
Docents: Laura Vigo / Ane Castro i Núria Costa
Crèdits ECTS: 4

Descripció
Al 1r quadrimestre s’implementaran classes d’Adobe
Premiere i de realització audiovisual, a partir de les
quals els alumnes podran aplicar els coneixements
apresos (sobre edició de vídeo, enregistrament
d’imatge, i so i ús del plató) als seus projectes
de disseny de moda. Es realitzaran exercicis
setmanalment amb els quals s’ensenyaran les
diferents eines i les seves possibles aplicacions a
l’àmbit tèxtil i moda.
Al 2n quadrimestre l’assignatura se centra en
l’aprenentatge d’un dels programes de disseny
virtual més potents del mercat, Clo 3D. Mitjançant
el programa de disseny Clo 3D, un programari de
disseny de moda en 3D, i les seves eines de disseny
tridimensional, l’alumne aprèn a visualitzar les peces
de manera virtual gràcies a l’última tecnologia de
simulació, obtenint un acostament realista de les
peces i col·leccions en menys temps i a baix cost.
L’alumne adquireix eines amb les quals aprèn a
prototipar ràpid i de manera interactiva treballant a
temps real. Revisa instantàniament els canvis o les
modificacions dels patrons, colors, textures i detalls
d’acabat en 2D. Un programa avançat que ens permet
digitalitzar el procés de disseny i prototipat obtenint
com a resultat peces digitals totalment realistes.

Temari bàsic
1. Adobe Premiere: Ús del programa per a l’edicion de
vídeo.
2. Realització audiovisual: Presentacion dels equips
bà́sics de càmera i àudio i ús del plató de vídeo i
fotografia.
3. Narrativa audiovisual: Conceptes bà́sics de
llenguatge audiovisual i guió.
4. Fashion Films.

10. Es porta: “la llei del carrer com a inspiració”
(modernitat i postmodernitat).

5. Desenvolupament de tres projectes de volum on
l’objectiu és explorar les diverses possibilitats que ens
ofereix el programa Clo 3D.

11. “La llei del carrer com a estratègia de venda” (el
desencantament): Hypermodernitat.

6. Generar dissenys virtuals de les peces escolides a
l’assignatura de projectes.

12. La desconstrucció, o l’estètica de la
postmodernitat. Mestissatge. Reciclatge i altres
estètiques frontereres. La descontextualització o l’inici
d’una nova via de creació en la moda.

7. Realitzar peces totalment realistes amb tot tipus
de detalls.

13. El nou luxe. La renovació de les firmes del grup
LVMH. La democratització del luxe. El naixement del
mastige.

Bibliografia bàsica

14. La volta als orígens i la tecnologia com a grans
fonts d’inspiració. Sostenibilitat versus Hip Technology.
15. La nova masculinitat.
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Clara Wilcox. Radical Fashion. Edit. Victoria & Albert
Museum. Londres, 2001.

→ Informàtica tèxtil

https://www.clo3d.com
https://www.mixamo.com

→ Tints i acabats
Itinerari: Moda			
Docents: Davit Malakyan
Crèdits ECTS: 4

Descripció
Adquirir coneixements de diferents tècniques de tints
i acabats. Experimentar amb elles i utilitzar-les en els
projectes.

Temari bàsic
1. Tenyit (naturals i sintètics).
2. Reserva (Tie-dye / shibori).
3. Batik.
4. Termofixat
5. Desgastat i descoloració.
6. Serigrafia.
7. Segell / tampó.
8. Vinil.
9. Sublimació.

→ Projectes de disseny tèxtil
Itinerari: Moda			
Docents: Xènia Gómez-Centurión / Josep Abril /
Susanne Hergenhahn
Crèdits ECTS: 4

Descripció
L’assignatura aborda el disseny de roba en gènere de
punt i en el disseny de llenceria o home. Cadascuna
d’aquestes especialitats segueix uns patrons i un tipus
d’acabats específics. El primer quadrimestre l’alumne
haurà de triar si fa projectes de llenceria o home i en
el segon quadrimestre aprofundeix en projectes de
gènere de punt.

Temari bàsic
1r Quadrimestre Llenceria:
1. Introducció en la peça íntima, parts inferiors: la
braga. Realització i desenvolupament d’una col·lecció
de calces amb els seus prototips corresponents.

6. Col·lecció capsula amb estructures pròpies.
7. Realització d’una peça de la col·lecció.
8. Wholegarment i punt circular.

Bibliografia bàsica
Karen W.Bressler, Karoline Newman, Gillian Proctor. Un
siglo de lencería. Revelando los secretos y encantos
de la lencería en el siglo XX. Status Ediciones, S.L.
Arrigorriaga (Vizcaya).
Richard Sorger, Jenny Udale. Principios básicos del
diseño de moda. 2009. Ed Gustavo Gili, S.L. Colección
GGmoda. Barcelona.
Lafuente Maite, Navarro Juanjo. Dibujo planoIlustración de moda. Maomao publications, Barcelona,
2005.
Jenny Udale. Fashion Knitwear. Tapa dura, 28/04/2014.
Vogue® Knitting The Ultimate Knitting Book’:
Completely Revised & Updated Hardcover. February 6,
2018 by Vogue Knitting magazine (Editor).

2. Introducció en la peça íntima, parts superiors:
el sostenidor. Realització i desenvolupament d’una
col·lecció de sostenidors amb els seus prototips
corresponents.
3. Introducció en la peça íntima i llenceria: el cosset/el
bustier i llenceria. Realització i desenvolupament d’una
col·lecció amb els seus prototips corresponents.
1r Quadrimestre Home:
1. Investigarem d’on venim: La història de la
indumentària masculina ens ha deixat unes peces
que si les coneixem obtindrem una sòlida base per
a crear.
- PROJECTE PECES ICÒNIQUES.
- PROJECTE SASTRERIA.
- EXERCICI MATERIALS.
2. Veurem on estem: Descobrirem que s’està fent en
aquests moments.
- DISSENYADORS.
3. Reflexionem cap a on anem: Cap a on va la
indumentària masculina? Encara ho hem de
denominar així? Té sentit la diferència Masculí /
Femení? Ha de ser la moda una eina per a canviar el
planeta?
- DISSENY PEÇA.
2on Quadrimestre Gènere de Punt:
1. Patronatge de peces de punt. Patrons a mida.
2. Analitzar peces per les seves mides.
3. Acanalats: Crear estructures acanalades i dissenyar
peces.
4. Plisats: Crear plisats i dissenyar amb ells.
5. Jacquard/Intarsia: Crear fitxes i realitzar les
estructures.
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→ Producte: anàlisi de projectes
(introducció a la joieria)
Itinerari: Moda / Producte		
Docent: Isona Ten
Crèdits ECTS: 4

→ Patronatge i confecció
Itinerari: Moda			
Docent: Fabián Loidi
Crèdits ECTS: 4

→ Història del teixit i del vestit
Itinerari: Moda			
Docent: Charo Mora
Crèdits ECTS: 3

Descripció

Descripció

En aquesta assignatura s’adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a realitzar joies mitjançant
diferents tècniques. Es treballarà amb ceres dures i
toves mitjançant diferents tècniques, per a després
portar-ho a fondre i tenir així la peça en metall
mitjançant la cera perduda. S’aprendrà a realitzar
motlles de silicona per a obtenir reproduccions de les
peces. Es treballarà també amb motlles d’un sol ús
d’acetat, per a colar posteriorment resina.

Estudi del comportament, virtuts i limitacions dels
materials perquè puguin ser utilitzats correctament.
Processos de fabricació de diferents materials i les
possibles aplicacions en diferents productes.
Aprofundiment en els processos tècnics per al
desenvolupament de peces segons les dificultats
que presenti cada cas, creant-se en cada pràctica
un major obstacle, que obligui a l’alumne a
l’experimentació, utilitzant les tècniques apreses
aconseguint un avanç en l’aprenentatge.

Temari bàsic

Temari bàsic

Història de la moda des de l’antiguitat fins a la creació
de l’Alta costura en el segle XIX. Aspectes estètics,
sociològics, culturals i antropològics.
El fenomen de la necessitat de cobriment (indumentària), entès com a reflex dels canvis socials,
tècnics, polítics, econòmics i culturals serà la pauta o
“símptoma” a través del qual entrarem a conèixer un
determinat moment històric, intentant deduir l’“ètica”
des de l’“estètica”. La idea de base és no perdre de
vista que la moda és un fenomen paral·lel a la vida i
que el seu èxit depèn de la capacitat de captar els
canvis i sincronitzar amb ells. Es tracta per tant d’un
fenomen viu.

1. Disseny d’un anell amb cera dura.

1. Llenceria.

2. Treball amb ceres toves.

2. Peça de llenceria, foto.

3. Motlle de guix + lamina de cera.

3. Peces de llenceria.

4. Motlle de ceràmica + ceres líquides.

4. Peces de col·lecció d’home.

Descripció

5. Motlle silicona + resina / cera.
6. Motlle acetat + resina.
7. Realitzar una col·lecció de joies + brífing.

Temari bàsic
1. Origen i concepte.
2. Des de l’antiguitat fins al segle XIV.
3. Des del s. XV al XIX.

Bibliografia bàsica
Nakamichi Tomoko (2007). Pattern Magic. Volumen 1 y
2. Colección GG Moda. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Bibliografia bàsica

www.style.com

Carles Codina. Nueva Joyería. Ed. Parramón ediciones
SA, 2004.

www.brandchannel.com

www.trendland.net
www.tendencias.tv
www.flylosophy.com
www.ashadedviewonfashion.com

4. El segle de la burgesia.

Bibliografia bàsica
François Boucher. Histoire du costume en occident de
l´antiquité a nos jours. Edit. Flammarion. Paris, 1965.
L. Kybalová, O. Herbenová, Milena Lamarová.
Encyclopédie illustrée du costume et de la mode. Edit.
Gründ. París, 1970.
James Laver. Breve historia del traje y la moda. Edit.
Cátedra. Madrid, 1988.
Yvonne Deslandres. El traje imagen del hombre.
Edit. Tusquets. Barcelona, 1985.
Michel Thomas, Christine Mainguy, Sophie Pommier.
L´ Art textile. Edit. Skira S.A. Ginebra, 1985
Madeleine Ginsburg. La historia de los textiles. Edit.
Libsa. Madrid, 1993.
Maguelonne Toussaint-Samat. Historia técnica y moral
del vestido. vol. 2. Las telas. Edit. Alianza Editorial.
Madrid, 1994.
Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. Edit.
Anagrama. Barcelona, 1990.
Nicola Squicciarino. El vestido habla. Edit. Catedra.
Madrid, 1990.
François-Mrie Grau. Histoire du Costume. Col. Que
sais-je? Edit. Presses Universitaires de France. Paris,
1999.
Georges H. Darwin. L´evolution dans le vêtement. Edit.
Institut Français de la mode-Regard. Paris, 2002.
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→ Filatura (processos tèxtils i teixits de
plana)
Itinerari: Moda			
Docent: Marcel·lí Pérez
Crèdits ECTS: 4

Descripció
L’assignatura pretén donar una visió general del
procés tèxtil, partint de diferents tipus de fibres ja
conegudes del curs anterior, fins a l’obtenció final dels
teixits de plana, passant pels processos de filatura i
preparació per a la teixiduria. Es posa especial atenció
en el coneixement dels principals teixits utilitzats per
indumentària així com la seva anàlisi per poder completar una fitxa tècnica bàsica.

Temari bàsic
1. Distingir teixits de plana i punt. Distingir teixits
estampats, brodats, jacquards.
2. Filatura.
3. Teixits de plana.
4. Tècniques d’estampació industrial.
5. Tintura i acabats de teixits.
6. Book de Teixits: A confeccionar per cada alumne
individualment però amb la participació del tots els
alumnes de l’assignatura en la revolta dels teixits
proposats.
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10.3.2 Tercer curs.
Assignatures itinerari Audiovisual
→ Tractament Digital de la Imatge
Itinerari: Audiovisual / Gràfic		
Docent: Albert Carruesco
Crèdits ECTS: 3

Descripció
Introducció al programari d’animació Cinema 4D. Es
començarà per ensenyar modelatge des de zero
amb tècniques clàssiques, des de talls cíclics fins a
bisellar polígons, subdivisions de superfície i volum,
progressant fins a introduir tipus de llums i materials
per a crear animacions bàsiques i generar un render
final.

Temari bàsic
1. Entorn de treball i Introducció a Cinema 4D.

→ Programació i sistemes d’autor I
Itinerari: Audiovisual		
Docent: Agustina Palazzo / Iván Marino
Crèdits ECTS: 3

Descripció
Aquesta assignatura pretén introduir a l’alumne a noves eines tecnològiques emergents relacionades amb
el programari i maquinari d’autor per a la creació de
peces audiovisuals. La línia central que condueix les
temàtiques impartides en classe és l’ús i maneig de la
informació digital i la tecnologia com una eina creativa
i narrativa per a la creació d’entorns i experiències audiovisuals. Els continguts de la matèria s’estructuren
en dos blocs. El primer, treballa diferents temàtiques
interconnectades que tracten disciplines i temàtiques
de cultura visual, disseny, art i nous mitjans audiovisuals, sistemes d’interacció i immersió, fabricació
digital i prototipat electrònic. El segon, treballa gràfica
generativa amb Processing.js i programació.

2. Modelatge Bàsic.
3. Modelatge a través de línies.

Temari bàsic

4. Modelatge Poligonal.

Bloc 1:

5 Modelatge Poligonal II.

1. Materials intangibles: so, imatge en moviment.

6. Deformadors i Modelatge de Volum.

2. Disseny d’interacció i comunicació interactiva:
human-machine,

7. Render, shading, materials i textures.
8. Il·luminació i Cambres.
9. Il·luminació HDRI i Integració.
10. Introducció a l’Animació.
11. Exercici d’Animació I.
12. Exercici d’Animació II
13. Mograph I.
14. Mograph II.
15. Dinàmiques.

3. Interacció Humà-Màquina conceptes generals i
eines en disseny d’interfícies físiques interactives.
 . Softwares creatius: Processing, OpenFrameworks,
4
P5, Unity, Max/MSP, Pure Data, VVVV.
5. Kinnect.
6. Prototipat, fabricació digital.
7. Electrònica.
8. Protocols de comunicació: OSC, MIDI, PHP

16. Interconnectivitat.

9. Desenvolupament col·laboratiu, git, documentació
de projectes.

Bibliografia bàsica

Bloc 2:

McQuilkin, K., & Powers, A. (2012). Cinema 4D: the
Artist’s Project Sourcebook. Routledge.

1. Introducció a l’audiovisual en xarxes informàtiques.

Sondermann, H. (2008). Light shadow space:
Architectural rendering with cinema 4D. Springer.

3. Formats HD/Alta Definició en xarxes informàtiques
(en línia i Off-line).

2. L’audiovisual en formats híbrids (en línia/offline).

4. Interfícies Gràfiques Dinàmiques aplicades al
control de senyals AV.
5. Interacció i vídeo.
6. L’ús del XML en interactius.
7. Generació de gràfics interactius.
8. Interfícies Gràfiques Dinàmiques.
9. Gràfica generativa amb Processing.js
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Bibliografia bàsica
Edmonds, E. A. (2014). Human computer interaction,
art and experience. In Interactive Experience in the
Digital Age (pp. 11-23). Springer, Cham.
Kwastek, K. (2013). Aesthetics of interaction in digital
art. Mit Press.
Manovich, L. (2001). The Language of New Media.
London: The Mit Press.
Moock, C. (2007). Essential Actionscript 3.0.
Cambridge: O’Reilly.
Noble, J. (2009). Programming Interactivity.
Cambridge: O’Reilly.

→ Tractament digital del so I
Itinerari: Audiovisual		
Docent: Carlos Gómez
Crèdits ECTS: 3

Middleton, Paul. Gurevitz, Steven. Música digital.
técnicas y proyectos. Madrid, Anaya Multimedia, 2008.
Wyatt, Hilary & Amyes, Tim. Audio Post Production for
Television and Film-An introduction to technology and
tecnhiques. Elsevier, Burlington, 2005.

→ Animació Computeritzada I
Itinerari: Audiovisual		
Docent: Daniel Hernández
Crèdits ECTS: 6

Descripció

Descripció

Utilitzant sistemes de programació digital, (Max msp
i Pure Data), aquesta assignatura se centra en el
concepte de disseny sonor fent èmfasi en els fluxos
d’energia i informació dels diferents sistemes. La
finalitat és comprendre i manejar els coneixements
bàsics respecte al tractament dels senyals acústics
i de dades amb la idea de dissenyar i produir un
objecte o instal·lació sonora interactiva.

Aquesta assignatura ofereix una introducció a les
tècniques i programes informàtics (Zbrush, Maya)
d’animació 3D, motors de joc i modelatge de
personatges 3D. L’assignatura es divideix en dos blocs,
un primer bloc tècnic d’introducció als programes
Zbrush i Maya, i un segon bloc projectual i introducció
al motor de joc Unity.

Temari bàsic
1. De l’analògic al digital. El senyal acústic i el
senyal electromagnètic. Bases de fluxos de senyal
elèctriques i acústiques.
2. Tipologies i estàndards d’arxius d’àudio i fluxos de
senyal. Preparació d’arxius i “còdecs” específics en
els diferents mitjans de difusió. “Broadcast” i sistemes
expositius.
3. Tractament del senyal en els seus paràmetres
bàsics. Anàlisi dels fluxos de senyal programació en
Max msp i Pure Data.
4. Senyals d’àudio i de control. Desenvolupament d’un
primer interface interactiu programat en Max msp.
5. Inter connexió de sistemes I. Arxius d’intercanvi i
estàndards d’arxius sonors.
6. Interconnexió de sistemes II. Protocols de
comunicació: MIDI, OSC i DMX.
7. Dispositius i sistemes interactius. Transductors i
traductors. Fluxos de dades i interactivitat. 1a part de
projecte final.

Temari bàsic
Bloc 1: Modelatge de personatges i animació 3D (Maya
/ Zbrush).
1. Reconeixement de les interfícies dels programes
informàtics Maia i Zbrush.
2. Modelatge de formes geomètriques.
3. Utilització de pinzells i línia del temps.
4. Implementació d’estampats, textures i colors en
models 3D.
5. Corbes i gràfics.
6. Llums i ombres.
7. Desenvolupament de personatges 3D.
Bloc 2: animació 3D i motor de joc (Unity).
Desenvolupament d’un projecte d’animació 3D en
Unity.
1. Instruments d’anàlisis DAFO.
2. Mecàniques i dinàmiques.
3. Standard assets en Unity,
4. Skybox i texturització.

8. Usabilitat i interactivitat d’interfícies sonores. Dades
i comportaments. 2a part del projecte final.

5. Testatge i triangulació de dades.

9. Sistemes multifocals d’àudio i percepció aural. 3a
part del projecte final.

7. Pitch i presentació.

10. Posada en escena i performance. La tecnologia
com a extensió del cos i del sistema perceptiu humà.
4a part del projecte final.

Bibliografia bàsica
Alten, Stanley R. El sonido en los medios
audiovisuales-2ª edición (original: Audio in Media-8th
edition), Andoain, Escuela de Cine y Vídeo, 2008.
Chapter 04.
Chion, Michel. La audiovisión. Introducción a un
análisis conjunto de la imagen y el sonido English
Castellano Barcelona, Paidós, 1993.
Davis Gary, Jones Ralph, Sound Reinforcement
Handbook, Hall Leonard Pub.Corp., Milwaukee, 1987.

6. Exportació de projectes en VR.
8. Build en Unity.

Bibliografia bàsica
Blackman, S. (2013). Beginning 3D Game Development
with Unity 4: All-in-one, multi-platform game
development. Apress.
Goldstone, W. (2009). Unity game development
essentials. Packt Publishing Ltd.
Lake, A., Marshall, C., Harris, M., & Blackstein, M. (2000,
June). Stylized rendering techniques for scalable
real-time 3d animation. In Proceedings of the 1st
international symposium on Non-photorealistic
animation and rendering (pp. 13-20).
Spencer, S. (2011). ZBrush character creation:
advanced digital sculpting. John Wiley & Sons.
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→ Disseny Gràfic per a TV I
Itinerari: Audiovisual		
Docent: Albert Carruesco
Crèdits ECTS: 3

→ Teoria crítica i nous mitjans
Itinerari: Audiovisual		
Docent: Iván Marino
Crèdits ECTS: 4

Descripció

Descripció

L’assignatura Disseny Gràfic per a TV donarà als
alumnes una introducció al programari After Effects
aportant una visió de l’audiovisual més pròxim al
motion graphics en la seva aplicació a productes
televisius. L’alumne aprendrà les tecnologies
de la captació, enregistrament, processament,
emmagatzematge, transmissió i creació d’animació
gràfica digital multimèdia.

El temari de l’assignatura està orientat a estudiar
l’evolució de la forma del relat audiovisual a través
de l’anàlisi de les principals escoles i moviments de
l’àmbit del cinema dels segles XX/XXI a occident.

Temari bàsic
1. Introducció a After Effects
2. Composicions
3. Conceptes bàsics d’Animació
4. Text Animat en After Effects.
5. Introducció al 3D en After Effects.
6. Animació de Capes de forma
7. 12 principis bàsics d’animació aplicats a After
Effects.
8. Rastreig d’Imatge i Clau de Color.
9. Creació i aplicació d’Efectes. Glitch.
10. Rastrejador de Càmera 3D d’After Effects.
11. Integració de programari 3D i After Effects.
12. Rigging d’un personatge 2D i aproximació al lipsync.
13. Correcció de color i color grading.
14. Presentació de projecte final de curs.

Bibliografia bàsica
Blair, P. (2020). Cartoon Animation with Preston Blair,
Revised Edition!: Learn Techniques for Drawing and
Animating Cartoon Characters. Walter Foster.
Richard, W. (2002). The Animator’s Survival Kit.

Temari bàsic
1. Introducció al «llenguatge» del cinema.
- Disquisicions sobre el codi cinematogràfic.
- Els orígens del muntatge.
- Cinema de prosa vs cinema de poesia.
2. La principals escoles i moviments en el món del
cinema durant el segle XX a occident.
— Primeres tendències al cinema americà i
europeu.
— L’avantguarda soviètica i el llenguatge audiovisual.
— L’expressionisme alemany.
— El moviment surrealista al cinema europeu.
— El neorealisme italià i la poètica de la pobresa.
— La Nouvelle Vague.
— Post-neorealisme i el cinema militant a Itàlia.
— El cinema militant francès de Maig 68.
— El nou cinema alemany de Oberhausen.
— Autors que van crear corrents estilístics durant
el segle XX.
3. Cinema i digital.
— El concepte de post-cinema.
— El concepte de «Cinema expandit».
— El llenguatge dels nous mitjans (Manovich, 2002).

Bibliografia bàsica
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso: Imágenes,
gestos, voces (C. F. Medrano, Trans.). Barcelona:
Paidos.
Bazin, A. (2004). ¿Qué es el cine? (J. L. L. Muñoz,
Trans.). Madrid: Ediciones Rialp.
Buñuel, L. (1983). Luis Buñuel: Mi último suspiro (A. M.
d. l. Fuente, Trans.). Barcelona: Plaza Janes.
Eco, U. (1971). Sobre las articulaciones del código
cinematográfico (A. M. Torres, Trans.). In M. P.
Estremera (Ed.), Problemas del nuevo cine (pp. 78108). Madrid: Alianza Editorial.
Eisenstein, S. (2010). Sergei Eisenstein: Selected Works
(Writings, 1922-1934) (R. Taylor, Trans. R. Taylor Ed. Vol.
1). London: I. B. TAURIS.
Elsaesser, T. (2004). Harun Farocki: Working on the
Sight Lines. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Flusser, V. (2001). Una filosofía de la fotografía (T.
Schilling, Trans.). Madrid: Síntesis.
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Machado, A. (2002). Pré-cinemas & pós-Cinemas. Sao
Paulo: Papirus editora.
Mitry, J. (2002a). Estética y psicología del cine 1:
Las estructuras (R. P. Mores, Trans.). Madrid: Siglo
Veintiuno de España Editores.
Pasolini, P. P. (1971). Discurso sobre el plano-secuencia
o el cine como semiología de la realidad (A. M. Torres,
Trans.). In M. P. Estremera (Ed.), Problemas del nuevo
cine (pp. 31-76). Madrid: Alianza Editorial.
Shklovski, V. (1994 [1927]). Poetry and Prose in Cinema
(R. Taylor, Trans.). In R. Taylor (Ed.), The Film Factory:
Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939
(pp. 176-178). Londres: Routledge.
Youngblood, G. (1970). Expanded Cinema. E.P. Dutton;
1st edition.

10.3.3 Tercer curs.
Assignatures itinerari gràfic
→ Cal·ligrafia
Itinerari: Gràfic		
Docent: Sílvia Escursell
Crèdits ECTS: 3

Descripció
L’alumne aprendrà l’art d’escriure amb lletra
artística i correctament formada, segons diferents
estils. Coneixerà la història de l’escriptura i les
seves evolucions de ductilitat emmarcades per les
habilitats tècniques, materials, eines tecnològiques
i context social. En unes certes classes es passarà
a l’experimentació de materials, eines (realitzades
pels propis alumnes) i negres, així com una certa
recerca sobre la interactivitat en cal·ligrafia, aportant
coneixements de realitat augmentada.

→ Vídeo
Itinerari: Gràfic		
Docent: Albert Carruesco
Crèdits ECTS: 4

Descripció

L’assignatura Vídeo donarà als alumnes una
introducció al programari After Effects aportant
una visió de l’audiovisual més pròxim al motion
graphics en la seva aplicació a productes televisius.
L’alumne aprendrà les tecnologies de la captació,
enregistrament, processament, emmagatzematge,
transmissió i creació d’animació gràfica digital
multimèdia.

Introducció al programari d’animació Cinema 4D. Es
començarà per ensenyar modelatge des de zero
amb tècniques clàssiques, des de talls cíclics fins a
bisellar polígons, subdivisions de superfície i volum,
progressant fins a introduir tipus de llums i materials
per a crear animacions bàsiques i generar un render
final.

Temari bàsic
1. Introducció a After Effects
2. Composicions

Temari bàsic

4. Text Animat en After Effects.

1. Escritura carolíngia.

5. Introducció al 3D en After Effects.

2. Escritura uncial.

6. Animació de Capes de forma

3. Escritura itàlica.

7. 12 principis bàsics d’animació aplicats a After
Effects.
8. Rastreig d’Imatge i Clau de Color.

Bibliografia bàsica
Mediavilla, Claude. Caligrafía. València: Campgràfic,
2005.

Itinerari: Audiovisual / Gràfic		
Docent: Albert Carruesco
Crèdits ECTS: 3

Descripció

3. Conceptes bàsics d’Animació

4. Escritura neuland.

→ Tractament Digital de la Imatge

9. Creació i aplicació d’Efectes. Glitch.
10. Rastrejador de Càmera 3D d’After Effects.
11. Integració de programari 3D i After Effects.

Johnston, Edward. Writing & Illuminating & Lettering.
New York: Dover Publications, 1995

12. Rigging d’un personatge 2D i aproximació al lipsync.

Mediavilla, Claude. L’ABCdaire de la Calligraphie.
Flammarion: Paris, 2000

14. Presentació de projecte final de curs.

13. Correcció de color i color grading.

Bibliografia bàsica
Blair, P. (2020). Cartoon Animation with Preston Blair,
Revised Edition!: Learn Techniques for Drawing and
Animating Cartoon Characters. Walter Foster.
Richard, W. (2002). The Animator’s Survival Kit.

Temari bàsic
1. Entorn de treball i Introducció a Cinema 4D.
2. Modelatge Bàsic.
3. Modelatge a través de línies.
4. Modelatge Poligonal.
5 Modelatge Poligonal II.
6. Deformadors i Modelatge de Volum.
7. Render, shading, materials i textures.
8. Il·luminació i Cambres.
9. Il·luminació HDRI i Integració.
10. Introducció a l’Animació.
11. Exercici d’Animació I.
12. Exercici d’Animació II
13. Mograph I.
14. Mograph II.
15. Dinàmiques.
16. Interconnectivitat.

Bibliografia bàsica
McQuilkin, K., & Powers, A. (2012). Cinema 4D: the
Artist’s Project Sourcebook. Routledge.
Sondermann, H. (2008). Light shadow space:
Architectural rendering with cinema 4D. Springer.
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→ Tipografia
Itinerari: Gràfic		
Docent: Inés Bullich
Crèdits ECTS: 4

Descripció
Aquesta assignatura instrumental de llenguatges
s’organitza amb exercicis de taller i es complementa
amb conceptes teòrics. Planteja la interpretació
formal de qualsevol tipus de text, utilitzant els
diferents recursos tipogràfics i de paginació,
vehiculant la informació des dels autors fins als lectors
mitjançant diferents formats segons les tipologies.

Temari bàsic
1. Composició de textos: llegibilitat, ajustos de
partició i justificació, alineació del tipus, color i
textura tipogràfica, interlineat, ample de columna,
ortotipografia.
2. Estructura de la pàgina: proporcions, diagrama
de Villard, pauta, maquetació en columnes, la doble
pàgina, formats. Reticles: creació i aplicació.
3. Jerarquia: recursos tipogràfics per a jerarquitzar la
informació, índex de continguts, tipus de jerarquies
(bàsica, invertida, dimensional, inesperada, web i
dinàmica).
4. Editorial: anàlisi i desenvolupament d’un projecte
editorial amb aplicació impresa i digital. Tenint en
compte tots els continguts de l’assignatura i les
característiques que ha de complir un producte
adaptat a la realitat actual (Smart Design).

Bibliografia bàsica
BLACKWELL, L. (1998). La tipografía del siglo XX.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
DESIGN MUSEUM (2016). Cómo diseñar un tipo.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

SAMARA, T. (2004). Diseñar con y sin retícula.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
TSCHICHOLD, J. (2003). La nueva tipografía. Valencia:
Editorial Campgràfic.
ZAPPATERRA, Y. (2008). Diseño editorial. Periódicos y
revistas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

→ Informàtica III
Itinerari: Gràfic		
Docent: Rubén Castejón
Crèdits ECTS: 4

Descripció
En aquesta assignatura l’alumne aprendrà a vincular
els diferents softwares de tractament digital de la
imatge com ara Photoshop, Illustrator i Lightroom.
Així com també aprendrà tècniques avançades
d’aquests softwares, per a dur a terme diferents
exercicis que es realitzaran al llarg del curs, així
com també un projecte tutoritzat pel professor
amb diferents fases de lliurament. L’estructura de
l’assignatura es basa en la realització d’exercicis,
tasques i l’elaboració d’un projecte que abastarà tot
el quadrimestre. Aquest projecte introdueix les 3 fases
clarament diferenciades al llarg del quadrimestre de
l’assignatura:
Fase 1: Tècniques avançades illustrator.
Fase 2: La imatge Digital: Lightroom.
Fase 3: Tècniques Avançades Photoshop.

Temari bàsic
1. Tècniques avançades Illustrator.
- Perspectiva isomètrica I.
- Perspectiva isomètrica II.
- Pinzells.
2. La imatge Digital: Lightroom.
- La biblioteca.
- El revelat I.
- El revelat II.
- Publicacions.
3. Tècniques Avançades Photoshop.
- Matte Painting i Fotocomposició Avançada.
- Matte Painting i Fotocomposició Avançada II.
- Matte Painting i Fotocomposició Avançada III.
- Matte Painting i Fotocomposició Avançada IV.

ELAM, K. (2006). Sistemas reticulares. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.

Bibliografia bàsica

JARDÍ, E. (2007). Veintidós consejos sobre tipografía.
Barcelona: Editorial Actar.

Igual, J. (2021). Lightroom Classic. Editorial Universitat
Politècnica de València.

KANE, J. (2005). Manual de tipografía. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.

Mattingly, D. B. (2011). The digital matte painting
handbook. John Wiley & Sons.

LARS MÜLLER (2005). Josef Müller-Brockmann. Pioneer
of Swiss Graphic Design. Baden (Suiza): Editorial Lars
Müller.
LUIDL, P. (2004). Tipografía básica. Valencia: Editorial
Campgràfic.
LLOP, R. (2014). Un sistema gráfico para las cubiertas
de libros. Hacia un lenguaje de parámetros. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.
MARÍN ÁLVAREZ, R. (2013). Ortotipografía para
diseñadores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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MÜLLER-BROCKMANN, J. (1992). Sistemas de retículas.
Méjico: Editorial Gustavo Gili.

→ Il·lustració
Itinerari: Gràfic		
Docent: Josep Serra
Crèdits ECTS: 4

→ Maquetes i Originals
Itinerari: Gràfic		
Docent: Josep Serra
Crèdits ECTS: 4

→ Book i presentació de projectes
Itinerari: Gràfic / Integració Multidisciplinària
Docent: Carles Cabezón
Crèdits ECTS: 4

Descripció

Descripció

Descripció

La il·lustració com a eina de comunicació gràfica.
Estil, forma, composició i concepte com a recursos
comunicatius. Nínxols i públic objectiu de l’il·lustrador.
La Il·lustració de premsa, editorial i publicitària. La
comprensió de text i l’anàlisi conceptual. L’ús de
la figura retòrica i la metàfora visual com a eina
de provocació visual. Processos tècnics i eines de
representació:

Creació de nous formats editorials. Tècniques i
possibilitats del paper. Doblegat. Cosit. Encuny.
Elaboració de portafolis per a autopromoció.
Elaboració de maqueta per a microconte il·lustrat.
Anàlisi d’un brífing i accions resolutives/creatives.
Projecte final.

L’assignatura té com a objectiu orientar la definició
del perfil professional de l’alumne i facilitar la
realització del seu portafolis personal, entès com
un projecte que mostra el seu desenvolupament
formatiu i serveix com a instrument per a poder
presentar-se professionalment. Identificarem i
analitzarem diferents tipus de presentacions de
portafolis per a reconèixer les característiques
generalment associades a aquests i aplicar-les al
desenvolupament del nostre propi portafoli. L’alumne
dissenyarà el seu portafolis personal utilitzant eines
digitals com ara Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Indesign i plataformes específiques de
publicació de contingut en línia com Wordpress, Wix o
Squarespace.

- Dibuix (Llapis, bolígraf, retolador).
- Pintura (Aquarel·la, Guache , acrílic…).
- Collage.
- Digital (PS, Illustrator, Procreate…).
- Gravat.

Temari bàsic
1. Creació d’un “mood board” digital on aniran afegint
totes les imatges del seu procés de recerca i hauran
de defensar les opcions triades.
2. Els alumnes triaran 1 article de premsa, ho hauran
d’analitzar i faran la traducció gràfica amb tècnica
lliure.
3. Els alumnes triaran 1 brífing publicitari, ho hauran
d’analitzar i faran la traducció gràfica amb tècnica
lliure usant una figura retòrica.
4. Els alumnes realitzaran una sèrie de retrats en els
seus “sketchbooks” utilitzant la tècnica del dibuix,
en el mateix bloc de treball realitzaran una sèrie de
natures mortes utilitzant la pintura com a tècnica
vehicular i collages de tècnica lliure.
5. Els alumnes treballaran amb el PS com a eina de
dibuix digital i penjaran els resultats al mood board.
6. Els alumnes vectorizaran una il·lustració i la
prepararan per a ser gravada i estampada a una tinta.
7. Realització d’un projecte de fi d’assignatura.

Bibliografia bàsica
Kleon, A. (2012). Steal Like an Artist: 10 Things Nobody
Told You about Being Creative. Workman Publishing.
Llop, R. (2015). Un sistema gráfico para las cubiertas
de libros. Gustavo Gili.

Temari bàsic
1. Els alumnes crearan un “mood board” digital on
aniran afegint totes les imatges del seu procés de
recerca i n’hauran de defensar les opcions triades.
2. Els alumnes treballaran la recerca de nous formats i
aplicaran les metodologies creatives apreses a classe
per tal de dissenyar els treballs proposats.
3. Es treballarà la identifiació de les necessitats /
públic objectiu d’un brífing i es dissenyarà en
conseqüència.
4. Els alumnes crearan un portafolis físic, aplicant els
nous formats apresos per tal de poder ser utilitzats en
futuribles campanyes d’autopromoció.
5. Els alumnes dissenyaran un microconte il·lustrat
tipus “pop-up”.

Bibliografia bàsica
Smith EK. How to make books: Fold, cut & stitch your
way to a one-of-A-kind book. Potter Craft; 2012.
Hedi K. Art of the fold: How to make innovative books
and paper structure. Londres, Inglaterra:
Laurence King Publishing; 2018.

Temari bàsic
1. Anàlisi de referents.
2. Selecció de treballs.
3. Eines d’edició i maquetació.
4. Plataformes específiques de publicació de
contingut en línia com Wordpress, Wix, Squarespace.
5. Creació i publicació de portafolio personal.

Bibliografia bàsica
Shaoqiang Wang (2018). Portfolio Design & SelfPromotion. My Graphic DNA.Promopress.
Lee Irina. (2021). Creating a Successful Graphic Design
Portfolio. New York City:Bloomsbury Visual Arts.

Ambrose G, Harris P. Basics design, format: N. The
shape and size of a book etc. Lausana, Suiza: AVA
Publishing; 2004.
Avella N. Diseñar con Papel. Editorial Gustavo Gili; 2004.
Kleon A. Show your work!: 10 Ways to share your
creativity and get discovered. Nueva York, NY,
Estados Unidos de América: Workman Publishing;
2014.
Mason D. Materiales y procesos de impresión.
Barcelona: Gustavo Gili, Cop; 2008.

Jardí, E. (2012). Pensar con imágenes. Editorial
Gustavo Gili.
Costa, J. (2008). La forma de las ideas/ The Form
of Ideas: Como Piensa La Mente, Estrategias De La
Imaginación Creativa/ How the Mind Thinks, Strategies
and Creative Imagination. Universitat Jaume I. Servei
de Comunicacio i Publicacions.
Heller, S., & Anderson, G. (2018). El libro de ideas para
la ilustración: Inspiración de la mano de 50 maestros
(1.a ed.). Blume.
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10.3.4 Tercer curs.
Assignatures itinerari producte
→ Ampliació informàtica: industrial
Itinerari: Producte		
Docent: Ricard Marimon
Crèdits ECTS: 4

Descripció
Adquirir els coneixements bàsics del programari Rhinoceros per a poder modelar projectes de productes
de complexitat baixa / mitjana. I posteriorment renderitzar amb el motor de render nadiu de Rhinoceros.

Temari bàsic

→ Producte: anàlisi de projectes
(introducció a la joieria)
Itinerari: Moda / Producte		
Docent: Isona Ten
Crèdits ECTS: 4

Descripció
En aquesta assignatura s’adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a realitzar joies mitjançant
diferents tècniques. Es treballarà amb ceres dures i
toves mitjançant diferents tècniques, per a després
portar-ho a fondre i tenir així la peça en metall
mitjançant la cera perduda. S’aprendrà a realitzar
motlles de silicona per a obtenir reproduccions de les
peces. Es treballarà també amb motlles d’un sol ús
d’acetat, per a colar posteriorment resina.

2. Creació de geometria bàsica i intermèdia 2D-3D.

Temari bàsic

3. Edició de geometria 2D-3D.

1. Disseny d’un anell amb cera dura.

4. Il·luminació per a renderització.

2. Treball amb ceres toves.

5. Creació/modificació de Materials.

3. Motlle de guix + lamina de cera.

6. Mapatge bàsic.

4. Motlle de ceràmica + ceres líquides.

7. Settings fonamentals de renderització.

5. Motlle silicona + resina / cera.
6. Motlle acetat + resina.
7. Realitzar una col·lecció de joies + brífing.

https://discourse.mcneel.com/

Bibliografia bàsica

https://www.food4rhino.com/es

Carles Codina. Nueva Joyería. Ed. Parramón ediciones
SA, 2004.

rhino_win
https://www.foro3d.com/f143/
https://discourse.mcneel.com/
https://www.youtube.com/c/MrRhino3D/videos
https://www.facebook.com/McNeelRhinoceros/

Descripció
Interrelació i aplicació dels coneixements i tècniques
de l’ergonomia en el projecte de disseny de producte.
Delimita els respectius dominis ontològics, introdueix
l’obtenció i la instrumentació de les dades ergonòmiques, i defineix una metodologia operativa a aplicar en
els projectes de disseny.

Temari bàsic
1. Antropometria.
- Sistema esquelètic i muscular / postura.
- Sistema cardiovascular i metabòlic / Esforç físic i
biomecànica.
- Sistema neurològic i òrgans sensorials / Esforç
mental i cognició.
3. Bloc entorn.
- Aire, respiració, climatització.
- Llum, visió, il·luminació.
- So, audició, acústica.
4. Sistema Persona / Màquina.
5. Ergonomia de la mà i les eines.

https://www.rhino3d.com/es/

https://www.rhino3d.com/learn/?keyword=kind:%20

Itinerari: Producte		
Docent: Dra. Mireia Puig
Crèdits ECTS: 4

2. Bloc persona.

1. Entorn i interfície de Rhinoceros.

Bibliografia bàsica

→ Ergonomia

6. Usabilitat.

Bibliografia bàsica
BUSTAMANTE, A. (2008). Ergonomía para diseñadores.
Madrid: Esditorial Mapfre.
CARMONA, A. (2001). Datos antropométricos de la
población laboral espanyola. Madrid: Institut Nacional
de Seguretat i Higiene en el Treball.
JORDAN, P. W. (1998). An introduction to usability.
Londres: Taylor & Francis.
LAPLACE, J. (1985). La psicologia ergonómica.
Barcelona: Oikos-Tau.
NOGAREDA, S. (coor.) (5a ed. 2008). Ergonomía.
Madrid: Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball. Ministeri de Treball i Immigració.
NORMAN, D. (1990). La Psicología de los objetos
cotidianos. Madrid: Nerea.
PANERO J., ZELNIK M. Las dimensiones humanas en
los espacios interiores. Estándares antropométricos.
Mèxic: Ed. G. Gili.
WOODSON, W. (3a ed. 2016). Human factors and
Ergonomics Design Handbook. USA: McGraw-Hill
Education.
YOUNG, M.; A.STANTON, N. (2a ed. 2014). Guide to
Methodology in Ergonomics. Designing for Human Use.
Nova York: Taylor & Francis.
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→ Maquetes i Prototips
Itinerari: Producte		
Docent: Ivan Merino
Crèdits ECTS: 4

→ Disseny de petits electrodomèstics
Itinerari: Producte		
Docent: Guiu Llusà
Crèdits ECTS: 3

Descripció

Descripció

L’assignatura tracta conceptes de fabricació de
maquetes, tipus i funcions: Maquetes de volum (per
a treballar un mateix), maquetes estàtiques (per a
presentar un projecte). Estudi i resolució de volum,
control dels materials més habituals i de fàcil adquisició, segons la forma i els resultats que es desitgin,
fins a arribar a representacions formals físiques reals.
Utilització d’eines típiques per a l’elaboració de formes
(màquines de tall, torn, termoconformació…etc).
Motlles per a reproduccions múltiples.

Assignatura projectual destinada a adquirir els coneixements bàsics per al disseny de petits electrodomèstics i els seus suports. L’aparició de noves
petites tecnologies elèctriques en els inicis del segle
XX va facilitar l’entrada dels petits electrodomèstics
en les societats del primer món. A partir aquest canvi
el petit electrodomèstic va revolucionar la manera de concebre el disseny dels objectes personals
i familiars. Aquest tipus d’objecte va potenciar a
més l’ús del plàstic per a l’elaboració de carcasses
auto-portants i xassís en els productes industrials. El
domini dels seus paràmetres de disseny engloba el
coneixement de tots els principis troncals del disseny:
ergonomia, semiòtica, producció en massa, tecnologia, adaptació al context social, estètica i sobretot
funcionalitat i ús.

Temari bàsic
1. La maqueta com a model tridimensional.
2. Pràctiques amb materials i els seus acabats.
3. Maquetes conceptuals, d’estudi i de presentació.
4. Termoconformacions.
5. Tornejats.
6. Motlles de silicona.
7. Assistència en el projecte.

Bibliografia bàsica
Knoll, Wolfgang y Hechinger, Martin. (2005) Maquetas
de Arquitectura, Técnica y construcción. Barcelona.
Ed. Gustavo Gili.

Temari bàsic
1. Història del petit electrodomèstic i context social.
2. Ergonomia i antropometria.
3. Semiòtica.
4. Funcionalitat.
5. Ús.
6. Usuari.
7. Materials i tecnologia.

Hallgrimsson, Bjarki (2012). Diseño de producto:
maquetas y prototipos. Ed. Promopress.

8. Producció.

Jackson, Paul (2013). Técnicas de Corte y Plegado
para Diseñadores (128 pag.). Editorial Promopress.

Bibliografia bàsica

Shimizu, Yoshiharu (1991). Models & Prototipes.
Graphic-sha Publishing Co.Ltd.

Pipes, Alan. Dibujo Para Diseñadores. Editorial Blume
2008, Barcelona.
Steur, Roselien; Eissen, Koos. Sketching: The Basics.
Bliss Publisher, 2011, Amsterdam.
Steur, Roselien; Eissen, Koos. Sketching, drawing
techniques for product designers. Bliss Publisher, 2011,
Amsterdam.
Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes
para una metodología proyectual. GGDiseño.
Barcelona 1981.
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10.3.5 Tercer curs.
Assignatures itinerari interiors
→ Disseny d’espais exteriors
Itinerari: Interiors		
Docent: Beatriz Borque
Crèdits ECTS: 4

→ Maquetes i Prototips
Itinerari: Interiors		
Docent: Coral Martínez
Crèdits ECTS: 8

→ Disseny i adaptabilitat
Itinerari: Interiors		
Docent: Marc Fernández
Crèdits ECTS: 3

Descripció

Descripció

L’assignatura de Disseny d’espais exteriors introdueix
a l’estudiant en la pràctica del projecte de l’espai urbà
i de l’espai exterior ja sigui autònom o en relació a un
edifici o interior.

Aquesta assignatura dóna eines perquè els alumnes
siguin capaços d’expressar idees des de la materialitat i el volum. En aquesta assignatura coneixem els
diferents tipus de maquetes que s’usen dins del món
del Disseny d’Interiors, les seves funcionalitats i els
seus beneficis, depenent del grau en el qual es trobi el
projecte en el qual estan treballant.

Temari bàsic

Temari bàsic

Els alumnes aprendran a llegir i interpretar un espai
urbà i exterior des dels paràmetres de relació amb
l’entorn, topografia i nivells, accessibilitat, mobiliari,
vegetació, il·luminació i acústica. A partir de l’anàlisi
d’un espai existent, l’alumne haurà de plantejar un
projecte de millora a partir dels punts forts i febles de
l’espai, així com des del programa específic de noves
necessitats per a aquest lloc.

1. Maquetes per a idear o croquisar idees.

L’assignatura té dues directrius: d’una banda, introduir
l’estudiant a la normativa aplicable referent a la seguretat i adaptabilitat, i subratllar la importància que té
l’universal design per a assegurar l’autonomia de les
persones; i per una altra introduir l’estudiant en el procés i l’execució d’obra, incloent el desenvolupament
de mesuraments. El curs s’estructura al voltant de la
descripció i anàlisi de totes les parts que configuren
un edifici, fent un recorregut per totes les seves variables des del sistema constructiu, el comportament
físic, fins als tipus de materials utilitzats. L’assignatura
es desenvolupa a través d’un contingut teòric, dividit
en quatre parts, que s’exposa en classe, i de 3 treballs
de recerca o d’aplicació que permeten avaluar els coneixements adquirits en l’àmbit teòric de l’assignatura.

Descripció

2. Maquetes per explicar el projecte en un estat molt
inicial.
3. Maquetes per explicar espais interiors o exteriors.
4. Maquetes professionals per a l’última fase del
projecte.

Temari bàsic

Bibliografia bàsica

1. La normativa que garanteix l’accessibilitat:
Normativa vigent d’ habitatges i edificis d’ús públic.

Knoll, Wolfgang y Hechinger, Martin. (2005) Maquetas
de Arquitectura, Técnica y construcción. Barcelona.
Ed. Gustavo Gili.

2. El procés d’un projecte d’interiorisme: Es repassen
totes les fases del procés d’un projecte d’interiorisme,
des de l’encàrrec fins a la final d’obra.

Jellicoe, Geoffrey; Jellicoe, Susan. El paisaje del
hombre: la conformación del entorno desde la
prehistoria hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo
Gili, 1995.

Hallgrimsson, Bjarki (2012). Diseño de producto:
maquetas y prototipos. Ed. Promopress.

3. Els mesuraments: Elaboració de mesuraments i
càlcul dels pressupostos d’una obra.

Jackson, Paul (2013). Técnicas de Corte y Plegado
para Diseñadores (128 pag.). Editorial Promopress.

Simon, Jacques; Rouard Marguerite. Espaces de jeux.
Editions D. Vincent 1976 Louis XIV et al. Manera de
mostrar los jardines de Versalles. Ed. Abada.

Shimizu, Yoshiharu (1991). Models & Prototipes.
Graphic-sha Publishing Co.Ltd.

4. L’adaptabilitat per a una vellesa activa: Com afecta
el canvi demogràfic a l’arquitectura i l’interiorisme
i viceversa. Què podem fer per a facilitar la vida de
les persones majors i què podem fer per a evitar la
deterioració cognitiva?

Bibliografia bàsica
Laurie, Michael. Introducción a la arquitectura del
paisaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.

Bacon, Francis; Walpole, Horace et al. El espíritu del
lugar. Jardín y paisaje en la Inglaterra moderna. Ed.
Abada.
http://landezine.com

Bibliografia bàsica
CTE (Código Técnico de Edificación). Madrid: Ministerio
de Fomento.
Decret d’habitabilitat. Barcelona: Generalitat de
Catalunya.
Feddersen, E., Lüdtke, I. (2009). Living for the elderly.
A design manual. Basel: Birkhäuser Verlag.
Guerrero, J. M. (ed.) (2001). Guía técnica de
accesibilidad en la edificación. Madrid: DGVAU
Ministerio de Fomento.
Montaner, J.M., Muxí, Z., Falagán, D.H. (2011)
Herramientas para habitar el presente. Edición: Máster
Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. UPC.
Codi d’accessibilitat. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes
de Catalunya.
Boletín Económico de la Construcción BEC.
www.discapnet.es
www.imserso.es
www.itec.cat

→ Il·luminació i Acústica
Itinerari: Interiors		
Docent: Beatriz Borque
Crèdits ECTS: 3

→ Instal·lacions I
Itinerari: Interiors		
Docent: Diego Gordillo
Crèdits ECTS: 4

→ Informàtica III
Itinerari: Interiors		
Docent: Ricard Marimon
Crèdits ECTS: 4

Descripció

Descripció

Descripció

S’aprendrà a projectar una il·luminació integrada amb
l’arquitectura interior i amb l’arquitectura nocturna
de la ciutat; a aportar una il·luminació dinàmica per
a la gestió d’un mateix espai i aconseguir escenaris
canviants imposats per les noves maneres de viure
i de treballar. S’establirà el criteri acústic que ha de
complir cada sala per a l’ús que es pretén donar-li.
S’estudiarà el dimensionament perquè el recinte
compleixi amb l’objectiu d’ús. Es definiran les formes,
inclinacions i materials que determinaran l’acústica
del recinte.

Aquesta matèria intenta dotar a l’alumne dels instruments que li permetran saber quins sistemes i
instal·lacions de confort ambiental necessitarà en la
realització d’un projecte, calcular i dimensionar els
mateixos, integrar-los dins del local, dibuixar-los en
els plànols i descriure’ls a la memòria. Ensenyarà a
desenvolupar la capacitat de decidir els espais que
necessitaran per a les instal·lacions, les relacions
entre elles i les implicacions en el desenvolupament
del projecte integral d’interiorisme.

Adquirir els coneixements bàsics del programari
3Dmax / Vray per a poder representar projectes
d’espais o objectes virtuals de manera fotorrealista.

Temari bàsic
1. Fonaments d’arquitectura d’interiors.
2. Sostenibilitat lumínica i acústica.
3. La il·luminació per a la gestió d’espais.
4. Criteris lumínics i acústics integrats de gestió
d’espais d’interiors.

Temari bàsic
1. Entorn i interfície del 3d max.
2. Importació geometria.
3. Geometria bàsica i intermèdia.
4. Il·luminació bàsica en 3dmax/Vray

Temari bàsic

5. Cambres físiques i settings fonamentals.

1. Anàlisi ambiental. Conceptes físics, fisiològics i
psicològics de l’ambient interior.

6. Creació/modificació de materials i textures
bàsiques.

2. Condicions de confort i disseny climàtic. Exigències tècniques, administratives, control i eficiència.

8. Renderització en 3DMAX-Vray.

3. Sistemes de calefacció. Classificació, dimensionament, components i rendiment energètic.
4. Sistemes de refrigeració. Classificació,
dimensionament, components, eficiència energètica
i sostenibilitat.
5. Implementació de sistemes de climatització.
Servituds, interaccions i representació gràfica.
6. Smart and sustainable HVAC design.

7. Mapatge UW bàsic.

Bibliografia bàsica
https://3dcollective.es/
https://www.gov3dstudio.com/30-paginas-paradescargar-modelos-3d-gratis-parte-01/
https://archive3d.net/
https://3dsky.org/
https://evermotion.org/

Bibliografia bàsica
Serra Florensa, Rafael; Coch Roura, Helena. 2001.
Arquitectura y energías naturales. Ediciones UPC SL.
Quadri, Nestor. 2004. Nuevos conceptos de diseño
en aire acondicionado. Revista Clima nº. 183.
Departamento de Construcción Arquitectónica.
Escuela de Arquitectura. ULPGC.

https://polyhaven.com/hdris
http://www.3dmodelfree.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxt9ZAGPLIpe
B8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC

Nestor. Sistemas de aire acondicionado. Editorial
Alsina. Buenso Aires. 2001)
Fumadó Alsina, J.L. 1996. Climatización de edificios.
Barcelona. Ediciones Serval
Miranda, Angel Luis; Domènech Morraja, M.Àngels.
2012. ABC del Aire Acondicionado. Editorial Marcombo.
Miranda, Angel Luis. 2016. Técnicas de climatización. 4ª
Ed. Editorial Marcombo SA
Huw Heywood. 2016. 101 reglas básicas para una
arquitectura de bajo consumo energético. GG
ediciones.
Anónimo. Recopilación por Fernandez, Rodolfo y
Carella, Alfredo. 1984. Conservación de energía en
viviendas y edificios. Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Universidad de La Plata, Argentina.
Lozano Reina, Marta. PFG 2015. Passivhaus,
Adaptación al clima mediterráneo. ETSAM.
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10.3.6 Tercer curs.
Assignatures itinerari integració
multidisciplinària
→ Planificació i desenvolupament
d’esdeveniments i protocol
Itinerari: Interiors		
Docent: Dra. Encarna Ruiz
Crèdits ECTS: 4

Descripció
La matèria suposa una aproximació a la gestió i la
planificació d’esdeveniments de diferent naturalesa i
totes les activitats que estan associades amb aquesta activitat. D’aquesta manera les estudiants poden
adquirir els coneixements per a la concepció d’un
esdeveniment, que parteix d’un brífing prèviament
establert, i que han de desenvolupar íntegrament amb
protocols d’actuació, gestió de recursos humans i pla
de comunicació.

Temari bàsic
1. Gestió i planificació d’esdeveniments.
- Què és un esdeveniment.
- Com es gestiona un esdeveniment.
- Com es planifica un esdeveniment.
- Metodologies per a gestionar i planificar un
esdeveniment.
2. Comunicació i publicitat.
- Com es comunica i publicita un esdeveniment.
- Figura del Relacions Públiques.
- Protocol per a diferents esdeveniments.
3. Factor Humà.
- Grup o equip.
- Rols.
- Figura de lideratge.
- Dinàmiques de grup.

Bibliografia bàsica
Es facilitarà al llarg del curs a partir de l’esdeveniment
desenvolupat. Aquesta documentació estarà
relacionada amb l’estudi de referents i antecedents
que han de dur a terme les estudiants, vinculada a la
mena de proposta que hauran de desenvolupar.
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→ Book i presentació de projectes
Itinerari: Gràfic / Integració Multidisciplinària
Docent: Carles Cabezón
Crèdits ECTS: 4

→ Tipologia de l’objecte (joieria)
Itinerari: Integració Multidisciplinària
Docent: Isona Ten
Crèdits ECTS: 4

Descripció

Descripció

L’assignatura té com a objectiu orientar la definició
del perfil professional de l’alumne i facilitar la
realització del seu portafolis personal, entès com
un projecte que mostra el seu desenvolupament
formatiu i serveix com a instrument per a poder
presentar-se professionalment. Identificarem i
analitzarem diferents tipus de presentacions de
portafolis per a reconèixer les característiques
generalment associades a aquests i aplicar-les al
desenvolupament del nostre propi portafoli. L’alumne
dissenyarà el seu portafolis personal utilitzant eines
digitals com ara Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Indesign i plataformes específiques de
publicació de contingut en línia com Wordpress, Wix o
Squarespace.

En aquesta assignatura s’adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a realitzar joies mitjançant
diferents tècniques. Es treballarà amb ceres dures i
toves mitjançant diferents tècniques, per a després
portar-ho a fondre i tenir així la peça en metall
mitjançant la cera perduda. S’aprendrà a realitzar
motlles de silicona per a obtenir reproduccions de les
peces. Es treballarà també amb motlles d’un sol ús
d’acetat, per a colar posteriorment resina.

Temari bàsic
1. Anàlisi de referents.
2. Selecció de treballs.
3. Eines d’edició i maquetació.
4. Plataformes específiques de publicació de
contingut en línia com Wordpress, Wix, Squarespace.
5. Creació i publicació de portafolio personal.

Bibliografia bàsica
Shaoqiang Wang (2018). Portfolio Design & SelfPromotion. My Graphic DNA.Promopress.
Lee Irina. (2021). Creating a Successful Graphic Design
Portfolio. New York City:Bloomsbury Visual Arts.

Temari bàsic
1. Disseny d’un anell amb cera dura.
2. Treball amb ceres toves.
3. Motlle de guix + lamina de cera.
4. Motlle de ceràmica + ceres líquides.
5. Motlle silicona + resina / cera.
6. Motlle acetat + resina.
7. Realitzar una col·lecció de joies + brífing.

Bibliografia bàsica
Carles Codina. Nueva Joyería. Ed. Parramón ediciones
SA, 2004.

10.4 Quart curs.
Assignatures comunes
→ Pràctiques d’empresa
Itinerari: Comú			
Crèdits ECTS: 14

Descripció
Les pràctiques en empresa tenen la funció de
completar i reforçar la formació de l’estudiant amb
experiències professionals en l’àmbit empresarial.
Els convenis de cooperació educativa són el marc
que regula la relació entre l’empresa, l’estudiant i la
universitat.
El Grau de Disseny vol preparar als estudiants per
a poder incorporar-se a l’empresa. Les pràctiques,
d’una durada de 240 hores, són el primer contacte de
l’alumne amb un estudi professional.

Temari bàsic
1. Coneixements pràctics, tecnològics i teòrics, per a
la pràctica de la disciplina.
2. Sistemes, components, processos i experiments
específics de la pràctica.

→ Crèdits de lliure elecció
Itinerari: Comú			
Responsable: Coordinació Acadèmica
Crèdits ECTS: 2

Descripció
L’oferta d’activitats dels crèdits de lliure elecció
consta de les següents activitats docents a triar entre
les següents opcions:
1. Tallers i seminaris que es realitzen durant el
curs a ESDi de manera presencial i/o en línia amb
la intenció de complementar el contingut de les
assignatures mantenint el contacte amb les
temàtiques socials d’actualitat.
2. Plug&Play, que es realitza com a activitat docent
i que consisteix a resoldre reptes reals proposats
per empreses, entre grups multidisciplinaris i de
diferents cursos.
3. Cursos d’estiu oferts pel centre, una vegada
finalitzat el curs acadèmic, en el marc dels cursos
de la URL.
Es pot consultar el programa de conferències en
l’espai “Arxiu conferències ESDi-Talks” al Classlife.

Temari bàsic
El temari/contingut està en funció de l’activitat triada.
Les activitats, tallers, conferències, Plug&Play o ursos
d’estiu, es publiciten de forma anticipada i permeten
la inscripció dels alumnes a través de la comunicació
des de secretària o del coordinador de Conferències
de cadascun d’ells.

Bibliografia bàsica
Carlino, P. y Martínez, S. (coords.) (2009). La lectura y
la escritura: un asunto de todos. Neuquén: Universidad
Nacional del Comahue.

→ Projecte Final de Grau
Itinerari: Comú			
Crèdits ECTS: 14

Descripció
El Projecte Final de Grau és l’últim registre pedagògic
per a avaluar els coneixements adquirits per
l’alumne durant el seu període de formació. És un
treball que ha d’integrar competències del tipus
projectual, instrumental i conceptual. Es realitza de
forma individual amb l’ajuda d’un tutor. El PFG té una
normativa específica de cada itinerari curricular.

Temari bàsic
1. Coneixements globals adquirits durant la formació.
2. Eines conceptuals i tècniques, pròpies del propi
itinerari per al disseny d’un projecte final.
3. Formes de presentar i exposar el propi projecte
final.
4. Integració disciplinària..

10.4.1 Quart curs.
Assignatures optatives itinerari moda
→ Projectes de moda I
Itinerari: Moda			
Docents: Jorge Zuazo / Ane Castro i Núria Costa
Crèdits ECTS: 6

→ Moda S.XX estilisme i fotografia de
moda
Itinerari: Moda			
Docent: Charo Mora
Crèdits ECTS: 3

Descripció
Descripció
La present assignatura es divideix en dues maneres
de treballar el disseny, primer se centra en el
desenvolupament de col·lecció a partir del teixit de
calada i després enfoca el disseny des de l’entorn
virtual.
Projectes de teixit de calada:
S’aprofundeix en totes les fases que conformen tot
procés de projectació, com són: la conceptualització,
la realització i la comunicació, totes elles fonamentals
per a poder elaborar un projecte sòlid, ja sigui en
el terreny de les idees com en tot allò que les faci
viables, tant en els vessants programàtic com
constructiu.
Disseny virtual:
L’assignatura se centra en l’aprenentatge d’un
dels programes de disseny virtual més potents del
mercat, Clo 3D. Mitjançant el programa de disseny
Clo 3D, un programari de disseny de moda en 3D, i
les seves eines de disseny tridimensional l’alumne
aprèn a visualitzar les peces de manera virtual
gràcies a l’última tecnologia de simulació, obtenint un
acostament realista de les teves peces i col·leccions
en menys temps i a baix cost. L’alumne adquireix
eines amb les quals aprèn a prototipar ràpid i de
manera interactiva treballant a temps real. Revisa
instantàniament els canvis o les modificacions dels
patrons, colors, textures i detalls d’acabat en 2D.
Un programa avançat que ens permet digitalitzar el
procés de disseny i prototipat obtenint com a resultat
peces digitals totalment realistes.

Temari bàsic
1. Projectes de disseny de calada.
- Col·lecció creativa per a marca: Rellançament de
marca. Treball en grup.
- Projecte de recerca. Desenvolupament individual.
2. Disseny Virtual.
- Desenvolupament de tres projectes de volum on
l’objectiu és explorar les diverses possibilitats que
ens ofereix el programa Clo 3D.
- Generar dissenys virtuals de les peces triades del
projecte de disseny comercial. Els primers passos
en el procés de perfeccionar les peces digitals.
- Aconseguir realitzar peces totalment realistes
amb tota mena de detalls, des de repunts, fins
a tancaments personalitzats, aquestes peces
pertanyeran al projecte d’autor.
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(Les dècades i els seus dissenyadors). Recorregut
pel segle a través dels principals dissenyadors que
han marcat les diferents dècades i la història de
la moda en general. Totes les sessions docents
s’imparteixen recolzades en imatges que il·lustren
els continguts. El contingut de l’assignatura és el
resultat d’una aproximació al fenomen de la moda
en relació amb el mitjà social, econòmic, artístic i
de pensament. Per això la matèria es recolza en la
sociologia, l’antropologia, la semiòtica i la història de
l’art entenent el fenomen de la moda com un tot, per
la qual cosa l’enfocament no és només formalista
sinó que es fa una reflexió sobre el context. A l’alumne
se li facilita informació sobre les principals fonts de
documentació per a conèixer la matèria (bibliografia,
museus, biblioteques, literatura , cinema, art i
exposicions…).

Temari bàsic
Les dècades i els seus dissenyadors.
1. El segle dels dissenyadors. Per primera vegada la
moda es pronuncia amb noms i cognoms. Principals
dissenyadors i les seves aportacions a la història de la
moda al llarg de les dècades.
2. Dissenyadors clau:
- 10´s: Poiret i Mariano Fortuny.
- 20´s/30´s: Chanel, Vionnet, Lanvin, Madame Grés.
- 40´s/ 50´s : Balenciaga, Schiapparelli i Dior.
- 60´s :Courreges, Cardin , Rabanne, Mary Quant.
- 70´s: Yves Saint Laurent, Halston.
- 80´s: Mugler, Montana, Versace, Armani.
Donna Karan, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier,
l’escola japonesa (Kenzo, Miyake, Yamamoto, Rei
Kawakubo).
- 90´s_2000´s: L’escola d’Amberes (Margiela, Ann
Demeulemesteer, Dries Van Noten,) l’escola Anglesa
(Vivienne Westwood, John Galliano, Alexander
McQueen, Hussein Chalayan, Gareth Pugh). El
minimalisme. El nou home.
- 2000- 2021: La poètica tecnològica. Iris van
Herpen.
- La segona vida de les coses Upcycling: Marine
Serré, Collina Strada , Vode.
- The New Black: Telfar Clemens, Pyer Moss, Virgil
Aglog, House of Aamma.

Bibliografia bàsica
Yvonne Deslandres, Florence Müller. Histoire de la
mode au XXe Siècle. Edit. SOMOGY, Paris 1986.

Charlotte Seeling. El siglo de los diseñadores, 19001999. Edit. Köneman, 2000.
Gilles Lipovetsky. El imperio de lo efímero. Edit.
Anagrama. Barcelona, 1990.
Nicola Squicciarino. El vestido habla. Edit. Catedra.
Madrid, 1990.
Karl Rosenkranz. Estética de lo feo. Edit. Julio Ollero
Editor, 1992.
Joanne Entwistle. El cuerpo y la moda. Edit. Paidós.
Barcelona, 2002.
Margarita Riviere. Crónicas virtuales. Edit. Anagrama
col. Argumentos. Barcelona, 1998.
Art/Fashion. Edit. Biennale de Firenze, 1997.
Regine and Peter Engelmeier. Fashion in film. Edit.
Prestel, 1997.
Ted Polhemus. Street Style. From sidewalk to catwalk”.
Edit. Thames and Hudson. London, 1994.
Ted Polhemus. Style Surfing. What to wear in the 3rd
Millennium. Edit. Thames and Hudson. London, 1996.
Clara Wilcox. Radical Fashion. Edit. Victoria & Albert
Museum. Londres, 2001.
F. Bonami, M. L. Fisa, Stefano Tonchi. Uniform. Order
and disorder. Edit. Charta. Milan, 2000.

→ Projectes de moda II
Itinerari: Moda			
Docents: Josep Abril / Xènia Gómez-Centurión /
Marcelo de Medeiros
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura aborda el disseny des de l’enfocament
d’un producte concret basat en la llenceria, moda
d’home o calçat. Cadascuna d’aquestes especialitats
segueix uns patrons i un tipus d’acabats específics.
D’aquesta manera, l’alumne tria entre una d’aquestes
tres especialitats per a aprofundir en el coneixement
d’un dels àmbits.

Temari bàsic
Home:

Bibliografia bàsica
J.B. Yernaux Bronski. El zapatero moderno. Aldarull
Edicions, 2015, Barcelona.
Ben Redwood-Filemon Schöffer—Brian Garret. The
3D Printing Handbook: Technologies, design and
applications. Editorial 3d Hubs B.V. 2017, Amsterdam.
Laura Berens Baker. Laser cutting for fashion and
textiles. Laurence King Productions, 2013, Londres.
Karen W.Bressler, Karoline Newman, Gillian Proctor. Un
siglo de lencería. Revelando los secretos y encantos
de la lencería en el siglo XX. Status Ediciones, S.L.
Arrigorriaga (Vizcaya).
Richard Sorger, Jenny Udale. Principios básicos del
diseño de moda. 2009. Ed Gustavo Gili, S.L. Colección
GGmoda. Barcelona.
Lafuente Maite, Navarro Juanjo. Dibujo planoIlustración de moda. Maomao publications, Barcelona,
2005.

→ Tecnologia (canals i tècniques de
comunicació)
Itinerari: Moda / Integració Multidisciplinària
Docent: Dra. Encarna Ruiz
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura es planteja a partir de dos eixos
essencials que ens permeten parlar de comunicació
de disseny. El primer part d’un recorregut pels
diferents canals de comunicació i les rutines
productives i divulgatives dels mitjans de comunicació
de masses especialitzats en moda, com a eines
claus en la divulgació de continguts. En segon lloc,
abordarem la metodologia per a la realització d’un
editorial de moda en un mitjà de comunicació
especialitzat, tant des de l’àmbit de l’estilisme com
des del propi periodisme.

1. Crear un concepte.
- Recerca de mercat.
- Estudi públics objectiu.
- Recerca innovacions possibles.
2. Disseny i desenvolupament de les peces de la
col·lecció.
- Elecció de materials.
- Estudi siluetes.
- Patrons.
- Confecció.
- Estampats.
3. Desenvolupament de la marca.
- Entorn gràfic.
- Fotografia.
- Comunicació.
Llenceria:
1. Introducció en el món de la punta / brodat.
2. Introducció a les peces de bany amb els seus
complements i accessoris.
3. Introducció a les col·leccions “càpsula” en el
món de la llenceria.
Calçat:
1. Deconstrucció d’un calçat / Upcycling.
2. Patronatge II.
3. Aparat II.
4. Photoshop.
5. Illustrator.
6. Rhinoceros / Solidworks.
7. Làser.
8. Impressió 3D (tall, gravat).
9. Bio materials (Bioplàstics, biopells).

Temari bàsic
1. Moda i Comunicació.
- Estudi sociosemiótico de la indumentària.
- El llenguatge de la indumentària.
- La comunicació gràfica de la moda.
2. Moda i mitjans de comunicació.
- La informació de moda.
- La moda en la premsa d’informació general.
3. Comunicació del discurs de moda.
- Dels mitjans d’estil de vida a les publicacions de
tendències.
- El paper de les passarel·les i la seva presència en
les revistes.
- Dels editorials als fashion film. L’especifiqueu dels
documentals de moda.
- La moda i les xarxes socials.

Bibliografia bàsica
Busquets, L. (1977). Para leer la imagen: mass-media
y educación.
Erner, G. (2013): Sociología de las tendencias.
Barcelona, Gustavo Gili Moda.
Erner, G. (2005): Víctimas de la moda. Cómo se crea,
por qué la seguimos. Barcelona, Gustavo Gili Moda.
Floch, J.M. (1993). Semiótica, Marketing y
Comunicación. Barcelona: Paidós.
Hall, E. (1972) La dimensión oculta.
Squicciarino, N. (1990). El vestido Habla. Cátedra.
Norman, Donald (1990). La psicología de los objetos
cotidianos. Madrid: Nerea

10. Disseny en realitat virtual.
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→ Materials i tecnologia III
Itinerari: Moda			
Docents: Fabián Loidi / Meritxell Vilalta
Crèdits ECTS: 8

→ Informàtica Tèxtil II
Itinerari: Moda			
Docent: David Moreno
Crèdits ECTS: 4

Itinerari: Moda			
Docent: Davit Malakyan
Crèdits ECTS: 3

Descripció

Descripció

Descripció

L’assignatura pretén establir la metodologia
necessària perquè cada alumne pugui identificar,
formular i resoldre els problemes que es plantegen
en el desenvolupament de cada projecte professional
al qual han de fer front en el futur. La matèria ha
de dotar a l’alumne dels conceptes bàsics per
a poder aconseguir els requisits establerts en
cada col·lecció de moda, analitzar i interpretar els
resultats L’assignatura pretén dotar a l’alumne dels
coneixements de materials i materials tecnològics
necessaris per a l’exercici de la seva professió. Per
aquesta raó, es planteja com una continuació de
Materials i Tecnologia II i centra el seu interès en
el concepte de volum per a entendre el procés de
patronatge com a element biplà a element de tres
dimensions, així com el coneixement de la tècnica
per a realitzar volums sobre maniquins (modelaje).
D’altra banda, es pretenen impartir coneixements de
les diverses tècniques i trucs de confecció, sempre en
funció del volum desitjat i del teixit que es treballi.
Amb independència d’aquells conceptes que el
docent consideri que hagi d’incorporar perquè
l’alumne aconsegueixi les competències de
l’assignatura.
Apartat fitxa tècnica: Assegurar la qualitat de les
peces en les nostres col·leccions passa principalment
per tenir traçabilitat de les accions que es realitzen
en cada etapa del procés.Des de les especificacions
tècniques del producte, als procediments i indicacions
que establim per al control de qualitat i seguiment
de producció de les peces, del que es tracta és de
crear uns espais de treball conjunt amb proveïdors i
fabricants per a assegurar el bon desenvolupament i
estàndards de qualitat de cada peça.

El món de la moda necessita professionals amb la
capacitat de proposar solucions innovadores en
entorns multidisciplinaris que conjuminin tecnologia,
art, disseny i creativitat. Aquesta assignatura proposa
un enfocament basat en la sostenibilitat, la creativitat,
el pensament crític, mitjançant el coneixement i
l’aplicació de noves tècniques tecnològiques com la
impressió 3D, gravat i talli làser. Partint de la necessitat
de repensar la moda de manera radical, buscant
un equilibri entre medi ambient, compromís social,
viabilitat econòmica i ús de tecnologies.

Conèixer els sectors i l’ús de teixits tècnics /
intel·ligents, analitzar-los i manipular-los. Crear teixits
propis.

Temari bàsic
1. Peça de col·lecció: foto.
2. Peces de Projectes de Moda I.
3. Apartat fitxa tècnica:
- Introducció a la gestió de la qualitat.
- Gestió de la qualitat en la cadena de
subministrament.
- Transversalitat i sinergies en la gestió del control
de qualitat.

Bibliografia bàsica
Nakamichi Tomoko, Pattern Magic, 2007, Vol. 1 y 2.
Books Bunka, Japón.

Temari bàsic
1. Impermeable.
2. Doble faç.
3. DENIM 3D.
4. Vinil fotosensible.
5. Pintura fosforescent.

Temari bàsic
1. Context: Presentació de la matèria, antecedents,
referents, expectatives, objectius, anàlisi crítica de
context, revolució 4.0 i disseny especulatiu.
2. Pràctiques:
- Disseny d’un encaix 3d utilitzant eines
d’il·lustració, modelat 3d i màquina d’impressió.
- Disseny d’un patró basat en biomimética per a
la impressió sobre teixit, modelat 3d i màquina
d’impressió.
- Scanner del bust, programari d’scanner 3d i
màquina d’impressió.
- Disseny d’il·lustracions per a gravar com a prova
de denim, il·lustració i gravat laser
- Disseny patró de costura invisible tallat a làser.
3. Comunicació de projecte: Referents de
comunicació, tendències de color, tipografia,
vocabulari, plataformes, estil, direcció d’art. Creació i
suport de la presentació final.
4. Fotografia, presentació i conclusions: Abans de la
presentació final els estudiants participaran en una
sessió fotogràfica on dirigiran la direcció d’art del seu
projecte.

Bibliografia bàsica
Forman (2021). DefeXtiles: 3D printing quasi-woven
textiles.
Satenstein (2021). How One Designer 3-D Printed a
Shoe for Grimes and Elon Musk’s Baby.
CCCB (2021). Pau Riba, Neil Harbisson, Pol Lombarte,
Núria Martínez-Vernis, Oriol Sauleda y De Mortimers. De
big bangs, cíborgs y poesía.
Harbisson (2021). Neil Harbisson.
Lombarte (2021). I’m selling my heartbeats.
Mongomeri (2021) Moda Instagrameable Virtual en 3D:
Tribute Brand.
Howarth (2013) Reality Mediators wearable technology
by Ling Tan punishes laziness.
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→ Teixits Tècnics II

6. Pintura conductora.

10.4.2 Quart curs.
Assignatures optatives itinerari
audiovisual
→ Creació audiovisual
Itinerari: Audiovisual		
Docents: Victoria Sacco / Dr. Fran Pinel
Crèdits ECTS: 6

4. Construint mons imaginaris. El fenomen de la
subcreación en l’imaginari col·lectiu. Creadors.
Mons de ficció. Ficcions transmediales i narratives
líquides.
5. L’era de la democratització del contingut.
El fenomen del prosumer. Continguts en xarxes
socials i el fenomen del content creator. Debats
sobre el paper del dissenyador i l’actual model de
construcció de ficcions en xarxes.

Descripció

Bibliografia bàsica

Aquesta assignatura es divideix en dues sessions
setmanals impartides per dos professors. Els seus
continguts són complementaris, però independents.
D’una banda, en les sessions impartides per la Sra.
Sacco, es farà un recorregut per algunes de les
qüestions dels nous mitjans dividides en 6 blocs. Per
una altra, les sessions impartides pel Dr. Fran Pinel,
proposen un recorregut teòric a través dels principals
mitjans de creació audiovisual des del sorgiment del
cinema, fins al context actual. No es tracta d’una visió
centrada simplement en l’àmbit cinematogràfic, sinó
també en altres formats i mitjans, com la televisió,
Internet, el videojoc, l’animació, etc. Juntament
amb això, aquestes sessions de l’assignatura
pretenen crear un context sobre la figura del creador
i el dissenyador en l’era del prosumer, i l’accés
democratitzat al contingut audiovisual.

BARNWELL, J., & BROTO, M. Fundamentos de la
creación cinematográfica. ED.:Parramón, 2009.

Temari bàsic

WOLF, Mark. Building Imaginary Worlds: the theory and
History of Subcreation. ED.: Routledge. New York,
2012.

Nous Mitjans, qüestions:
1. Més humans? Els límits del cos, l’espècie, l’entorn
i la vida en la societat contemporània.
2. La fi del món? Antropoceno o capitaloceno.
Pràctiques de denúncia i resistència. Cap a una
nova imaginació ecosocial?
3. L’amor en temps de Tinder? La transformació de
les relacions afectives en temps de xarxes socials i
intel·ligència artificial.
4. A què juguem? Antecedents culturals dels
videojocs. Mirades laterals, univers simbòlic i
estereotips de gènere. Trencant el cercle màgic.
5. Estètica i visualització de dades. El pes del núvol.
Visualitzant la complexitat. La producció social de
dades. Dades per al bé comú.

ESCOLARI, Alberto. Narrativas transmedia: cuando
todos los medios cuentan. ED.: Deusto Ediciones,
Barcelona, 2013.
MERCHÁN, E. R. (2007). La enseñanza del cine en
España: perspectiva histórica y panorama actual.
Comunicar: Revista científica iberoamericana de
comunicación y educación, (29), 13-20.
PARKINSON, David. Historia del cine. Ed.: Destino,
Barcelona, 1998.
SÁNCHEZ-NAVARRO, Jordi. La imaginación intangible:
una historia esencial del cine de animación. UOC
Press, 2020.
V.V.A.A. Game and Play: Diseño y análisis del juego, el
jugador y el sistema lúdico. ED.: UOC Press, Barcelona,
2015.

→ Disseny i programació de sistemes
interactius
Itinerari: Audiovisual		
Docent: Carlos Gómez
Crèdits ECTS: 8

Descripció
Aquesta assignatura parteix dels coneixements adquirits per a la realització d’instal·lacions audiovisuals,
i aprofundeix en les relacions entre els usuaris i els
sistemes interactius identificant requisits i necessitats per a poder fer un disseny centrat en l’usuari.
S’analitzaran nous espais i entorns interactius, així
com nous dispositius, i s’oferiran coneixements de
llenguatges de programació, així com eines pràctiques
en l’àmbit dels llenguatges i les instal·lacions audiovisuals.

Temari bàsic
1. El nou paradigma de la ubiqüitat tecnològica.
L’internet de les coses.
2. PureData i els entorns de programació visual.
3. Electrònica avançada AC / DC, Sensors i actuadors i
Microprocessadors.
4. Sincronia Audiovisual.
5. Comunicacions programari i plataformes MIDI, OSC
o Art-Net.
6. Mapping.
7. Responsivitat i integració amb sistemes hardware.

Bibliografia bàsica
Pau, A. (2007). Humanismo 2.0: Arte, ciencia,
tecnología y sociedad. Barcelona: Editorial UOC.
Igoe, T. (2007). Making things talk: Practical methods
for connecting physical objects. O’Reilly Media, Inc.
Reas, C., & Fry, B. (2007). Processing: a programming
handbook for visual designers and artists. Mit Press.
Noble, J. (2009). Programming interactivity: a
designer’s guide to Processing, Arduino, and
OpenFrameworks. O’Reilly Media, Inc.

6. Repeat Please: Cultura VJ . Definició, antecedents
i estètica.
Nous Mitjans, revisió històrica
1. La creació cinematogràfica. Història, recorregut,
models de producció i canvis de paradigma.
2. Cap a nous mitjans i formats. El videoclip i el seu
llenguatge. Autors. El videojoc i el llenguatge
videolúdico. La dimensió lúdica i interactiva en
l’audiovisual.
3. La imaginació tangible. El cinema d’animació i les
seves aportacions com a model cinematogràfic.
Recorregut, autors i imaginaris.
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→ Gràfica per Publicitat
Itinerari: Audiovisual / Gràfic		
Docent: Pep Carbonell
Crèdits ECTS: 4

→ Projectes III
Itinerari: Audiovisual 		
Docent: Marianna de Nadal
Crèdits ECTS: 6

Itinerari: Audiovisual / Gràfic		
Docent: Albert Carruesco
Crèdits ECTS: 4

Descripció

Descripció

Descripció

S’aprofundirà en l’eina de Treball After Effects
aplicada a la creació i aplicació de motion graphics en
productes televisius i creació de contingut publicitari.

L’assignatura aprofundeix en la metodologia projectual
posant especial atenció a les limitacions de l’encàrrec
i l’eficàcia en la consecució d’objectius, així com
en els factors de llenguatge i estètics que fan
més adequada l’elecció d’un camí o un altre per a
transmetre un missatge de manera eficaç.

L’assignatura aprofundeix en les bases obtingudes
en el curs anterior introductori de 3D amb Cinema
4D. El curs aprofundirà en tècniques 3D utilitzades
comunament en entorns professionals. Es farà
especial èmfasi en el motor de gràfica en moviment
Mograph per a la creació de peces de motion design
i en la integració d’imatge digital amb imatge real. Al
final els alumnes hauran de presentar un projecte
que comporti la realització d’una peça gravada en
càmera real i que integri elements 3D de la creació de
l’alumne, Per a això, estudiarem les diverses tècniques
necessàries com a seguiment de moviments de
càmera i objectes 3D en cinema 4d, il·luminació HDRi,
animació i composició de la imatge final.

Temari bàsic
1. Repàs eines clau per a motion graphics.
- Preferències, espai de treball, profunditat de color
i canal alpha.
- Maneres de fusió i Track matte.
- Tipus de capes, masteguessis i Jerarquias.
- Interpolació temporal per a motion graphics.
(editor graph, keyframes, guia de moviment).
- Eina de text per a motion graphics.
- Composició i animació espai 2d
- Render i còdecs.
2. Capes de forma i màscares avançat.
- Capes de forma Avançat.
- Rotoscopia.
- Paint tool i Cloni.
3. Keying i retoc color.
- Keying (Keylight).
- Correcció de color.
- Temps i remapatge de temps.
4. Tracking avançat i canals 3D.
- Composició i animació espai 3d (cambres, llums
i ombres).
- Tracking avançat amb after effects.
- Camera tracking.
- Stabilize.
5. Composició per passes 3d i 3d.
- Composició per passes de 3d i canals 3d.
- Manera Ray Traced.
- Introducció Cinema 4d en Ae.
6. Pluguins i expressions.
- Introducció als pluguins mes famosos.
- Introducció a les expressions.
7. Anàlisi de continguts audiovisuals.
- Anàlisi tècnica d’espots, comercials, openings...

Temari bàsic
1. Desenvolupament de projecte “Retrat”. L’alumne
haurà de presentar-se usant els recursos de disseny
audiovisual que cregui convenients. Se li demanarà
que pensi en quin format presentarà el seu retrat i que
es prepari per a explicar a la resta del grup com ha
estat el seu procés de creació: la idea nucli triada, els
referents que ha tingut en compte i les decisions que
ha pres a l’hora de formalitzar la peça.
2. Desenvolupament de projecte “In-situ”. L’alumne
haurà de dissenyar un producte audiovisual en un
espai públic o privat que es recolzi conceptualment
en el concepte de “dependència” respecte algun
element existent en el context triat.
3. Presentació oral. Cada alumne/a haurà de triar un/a
artista o col·lectiu que treballi amb vídeo, disseny
audiovisual i/o multimèdia, i fer una presentació de
10-15 minuts de durada.
4. Desenvolupament de projecte de “Visualització de
dades”. L’alumne haurà de dissenyar un producte o
experiència audiovisual sobre una temàtica del seu
interès basant-se en fonts de dades quantitatives
existents.

Bibliografia bàsica
Aparicio, M., & Costa, C. J. (2015). Data visualization.
Communication design quarterly review, 3(1),
7-11.
Cobb, P., Ball, S. L., & Hogan, F. (Eds.). (2011). The
profitable artist: a handbook for all artists in the
performing, literary, and visual arts. Skyhorse
Publishing Inc.

Bibliografia bàsica

Kaye, N. (2000). Site-specific art: performance, place
and documentation. Psychology Press.

Crook, I., & Beare, P. (2017). Fundamentos del Motion
Graphics: principios y prácticas de la animación
gráfica. Promopress.

Kwon, M. (2004). One place after another: Sitespecific art and locational identity. MIT press.

Merritt, D. (1988). Grafismo electrónico en televisión:
del lápiz al píxel. Gustavo Gili.
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→ Tècniques Alternatives en 3D

Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las Raíces del
Diseño. Barcelona: Ariel.
Rush, M. (2005). New media in art (pp. 56-59). Thames
& Hudson, London: Thames & Hudson.

Temari bàsic
1. Mograph. Efectors i Camps: Sound Effector.
2. Mograph. Efectors i Camps: Random Effector, Delay
Effector, Fórmula.
3. Mograph. Efectors i Camps: Inheritance Effector,
Spline Effector.
4. Objectes de Mograph: Fracturi Object, Poly fx.
5. Objectes de Mograph: Voronoi Fracturi.
6. Mapatge de UVS en C4D.
7. Render i integració I. Etiqueta de Composició.
8. Render i integració II.
9. Motion Tracker de C4D.
10. Creació de HDRI per a il·luminació.
11. Mixamo i Adobe Fuse per a creació de personatges
predeterminats.
12. Render passes i composició d’imatge final.

Bibliografia bàsica
Christiansen, M. (2010). Adobe After Effects CS5 Visual
Effects and Compositing Studio Techniques: ADO AFT
EFF. CS5 VIS_p1. Pearson Education.
Craft, T. (2003). The Complete Guide to Digital Graphic
Design.
Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). Audio post production
for television and film: an introduction to technology
and techniques. Taylor & Francis.

10.4.3. Quart curs.
Assignatures optatives itinerari gràfic
→ Arts gràfiques
Itinerari: Gràfic		
Docent: Sílvia Escursell
Crèdits ECTS: 3

Descripció
Revisió dels conceptes apresos a l’assignatura
d’arts gràfiques del curs passat sobre els processos
pels quals la imatge passa d’una forma impresa
a un suport (paper, vinil, plàstic, etc.) per mitjà
dels diferents tipus d’impressió (offset, serigrafia,
flexografia, gravat al buit). Una vegada hagin
demostrat el domini de l’après es farà un nou pas
per a investigar i treballar nous materials i noves
tecnologies o tintes per a treballar.

Temari bàsic
1. Plantejar petits projectes amb nous reptes perquè
experimentin noves maneres de produir.
2. Recerca de nous materials i tintes que els ajudin per
als seus projectes i futur pròxim.
3. Anàlisi i desconstrucció de tots els elements que
componen un producte d’embalatge, així com la
producció i logística per a estudiar el seu impacte en
el medi ambient.

Bibliografia bàsica
McDonough, W. and M. Braungart. Cradle to cradle:
Remaking the way we make things. New York:
North Point. 2002.
McDonough, W. and M. Braungart. The Upcycle: Beyond
sustainability – designing for abundance. New York:
North Point. 2013.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://es.materfad.com/

→ Tipografia II
Itinerari: Gràfic		
Docent: Inés Bullich
Crèdits ECTS: 4

Descripció
Assignatura que permet aprofundir els coneixements
tipogràfics relacionats amb el món del disseny
tipogràfic i l’edició. D’una banda, s’estudia l’evolució
històrica de la tipografia i es formalitza a través
d’una publicació impresa i digital adaptada a
la realitat actual (Smart Design). D’altra banda,
s’experimenta sobre la creació d’alfabets de retolació:
de la microtipografia a la tipografia expressiva.
Aprenentatge d’usos, particions i articulacions de
l’espai gràfic. Comprensió de les relacions figura-fons
i dels graus de contrastos formals i cromàtics. Ús
de graelles i traçats. Aprenentatge de les relacions
dimensionals entre els signes i els grups de signes (i
entre aquests i el suport). L’assignatura pretén que
l’alumne sigui capaç de dissenyar una tipografia com
a resposta als projectes que així ho requereixin.

LARS MÜLLER (2005). Josef Müller-Brockmann. Pioneer
of Swiss Graphic Design. Baden (Suiza): Editorial Lars
Müller.
LUIDL, P. (2004). Tipografía básica. Valencia: Editorial
Campgràfic.
MARÍN ÁLVAREZ, R. (2013). Ortotipografía para
diseñadores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
RODRÍGUEZ-VALERO, D. Manual de tipografía digital. Ed.
Campgràfic. Valencia, 2016.
SAMARA, T. Diseñar con y sin retícula. Ed. Gustavo Gili.
Barcelona, 2004.
TSCHICHOLD, J. El ABCé de la buena tipografía. Ed.
Campgràfic. Valencia, 2002.
TSCHICHOLD, J. La nueva tipografía. Ed. Campgràfic.
Valencia, 2003.
ZAPPATERRA, Y. Diseño editorial. Periódicos y revistas.
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2008

Temari bàsic
1. Experimentació tipogràfica.
- Recerca i documentació.
- Observació d’alfabets creats per diferents
processos.
- Definició estilística de l’alfabet a crear. Proposta i
procés de creació.
- L’alfabet: signes alfabètics, signes de puntuació i
números.
- Contrast de la seva funcionalitat i naming del nou
alfabet.
2. Publicació impresa i digital.
- Recerca documental i selecció de continguts.
- Cerca dels formats adequats.
- Relació text/imatge, la taca, els marges i
l’estructura.
- Proves de tipografia, cossos i interlíneas.
Jerarquia.

http://openmaterials.org/
Bibliografia bàsica
BLACKWELL, L. (1998). La tipografía del siglo XX.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
ELAM, K. (2006). Sistemas reticulares. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.
GUITTON, P. A Homage to Typography. Ed. Index Book.
Barcelona, 2009.
JARDÍ, E. (2007). Veintidós consejos sobre tipografía.
Barcelona: Editorial Actar.
KANE, J. (2005). Manual de tipografía. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.
LLOP, R. (2014). Un sistema gráfico para las cubiertas
de libros. Hacia un lenguaje de parámetros. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.
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→ Projectes III
Itinerari: Gràfic		
Docents: Jofre Sanfeliu / Ricardo Villalobos
Crèdits ECTS: 6

→ Projectes IV
Itinerari: Gràfic		
Docents: Stella Belmonte / Inés Bullich
Crèdits ECTS: 6

Descripció

Descripció

En aquesta assignatura es posen a prova tots els
coneixements adquirits durant els anys anteriors, en
relació amb el disseny de l’especialitat, els llenguatges
de representació i l’anàlisi dels conceptes. És un any
de perfeccionament, de recerca, d’adquirir tècniques
per a millorar la pràctica professional, d’innovar.
Mitjançant dos treballs principals, es treballaran
conceptes d’identitat, estratègia, creativitat, adreça
d’art i comunicació. Els estudiants hauran de treballar
els projectes de manera integral des de la concepció
del brífing fins a les aplicacions més específiques. Les
aplicacions podran variar depenent de les necessitats
de cada projecte.

Aquesta assignatura projectual es divideix en dos
blocs impartits per dos docents diferents. El primer,
disseny d’interfícies, aborda l’anàlisi i disseny de
l’experiència d’usuari mitjançant el redissenyo
d’un cas d’ús real i la creació d’una app a partir
d’un brífing predefinit. El segon, gràfica impresa, es
planteja com un bloc orientat a projectes de gràfica
impresa amb una clara vocació interdisciplinària
dins de les diferents branques del disseny gràfic
(imatge corporativa, editorial, publicitat, senyalística,
etc.) i oberts a tota mena de llenguatges (tipografia,
fotografia, il·lustració, etc.). S’estructura en tres fases
per a dur a terme un projecte gràfic complet amb
contingut real, posant l’accent principalment en els
conceptes metodologia de projectes i aplicació de la
imatge gràfica.

Temari bàsic
1. Elaboració de brífing estratègic.
2. Naming.
3. Look&Feel, Conceptualització
4. Desenvolupament d’identitat i de sistema visual.
5. Creativitat de campanya, direcció d’art, aplicacions.
5. Procés creatiu i presentació de projectes.

Bibliografia bàsica
Costa, J. (2014). Imagen global.
Jardí, E., & Costa, J. (2012). Pensar con imágenes.
Barcelona: Gustavo Gili.
Chaves, N. (1990). La imagen corporativa. G. Gili.

Temari bàsic
1. Disseny d’interfícies.
- Anàlisi gràfica.
- Creativitat i originalitat en el procés de
projectació. Subversió del procés creatiu.
- Conceptes d’interacció, interfície, disseny
d’informació, arquitectura d’informació, usabilitat
i la seva avaluació, mètodes àgils de disseny i
desenvolupament, disseny col·laboratiu.
- Desenvolupament pràctic d’interfícies per a
diferents formats, dispositius i plataformes.
-Anàlisi i detecció de problemes i principis
d’experiència d’usuari relacionats.
- Tècniques d’anàlisi i empatització com la creació
de persones.
- Definició de l’arquitectura d’informació d’una app.
- Procés de disseny: wireframes, guies d’estils/
design system i prototipat.
- Ús de l’eina Figma.
2. Gràfica impresa.
Fase 1. Disseny de la imatge gràfica per a una
exposició d’art:
- Anàlisi (cerca de referents, estudi de la
competència i definició del brífing).
- Valoració de la informació adquirida i
desenvolupament de propostes.
- Proposta definitiva aplicada en un full de mà i
presentació.
Fase 2. Senyalística:
- Lona façana.
- Banderoles.
- Cartel·les obres (2 models).
- Parets sales (3 alçats).
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Fase 3. Comunicació:
- Cartell.
- Fulletó.
- Premsa (3 formats).
- Marxandatge (3 productes).

Bibliografia bàsica
Costa, J. (2014). Imagen global.
Jardí, E., & Costa, J. (2012). Pensar con imágenes.
Barcelona: Gustavo Gili.
Krug, S. (2006). No me hagas pensar: una
aproximación a la usabilidad en la web (No. Gi2974).
PEARSON.
Frascara, J. (2011). ¿Qué es el diseño de información?.
Ediciones Infinito.
Johnson, J. (2010). Designing with the mind in mind:
Simple guide to understanding user interface design
rules. Morgan Kaufmann.
Baines, P., & Haslam, A. (2005). Type & typography.
Laurence King Publishing.
Chaves, N. (1990). La imagen corporativa. G. Gili.
Fishel, C. M., & i Miralles, E. R. (2000). Rediseño de la
imagen corporativa. Gustavo Gili.
Jardí, E., & Costa, J. (2012). Pensar con imágenes.
Barcelona: Gustavo Gili.
Kane, J. (2012). Manual de tipografía. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.
Müller Brockmann, J. (1992). Sistemas de retículas.
Editorial Gustavo Gili.

→ Gràfica per Publicitat
Itinerari: Audiovisual / Gràfic		
Docent: Pep Carbonell
Crèdits ECTS: 4

→ Tècniques Alternatives en 3D
Itinerari: Audiovisual / Gràfic		
Docent: Albert Carruesco
Crèdits ECTS: 4

→ Packaging Industrial
Itinerari: Gràfic / Producte		
Docents: Eduardo Quintana
Crèdits ECTS: 3

Descripció

Descripció

Descripció

S’aprofundirà en l’eina de Treball After Effects
aplicada a la creació i aplicació de motion graphics en
productes televisius i creació de contingut publicitari.

L’assignatura aprofundeix en les bases obtingudes
en el curs anterior introductori de 3D amb Cinema
4D. El curs aprofundirà en tècniques 3D utilitzades
comunament en entorns professionals. Es farà
especial èmfasi en el motor de gràfica en moviment
Mograph per a la creació de peces de motion design
i en la integració d’imatge digital amb imatge real. Al
final els alumnes hauran de presentar un projecte
que comporti la realització d’una peça gravada en
càmera real i que integri elements 3D de la creació de
l’alumne, Per a això, estudiarem les diverses tècniques
necessàries com a seguiment de moviments de
càmera i objectes 3D en cinema 4d, il·luminació HDRi,
animació i composició de la imatge final.

Aproximació al complex món de l’envàs, en els seus
vessants de producte i gràfic, tenint en compte que
en la vida professional, s’incideix en gran manera
en l’aplicació gràfica sobre objectes proporcionats
pel client. En l’assignatura es treballaran tots dos
aspectes, amb uns exercicis predeterminats, deixant
sempre oberta la possibilitat de fer un treball real,
per a donar resposta als convenis de col·laboració de
l’Escola amb empreses col·laboradores. Els exercicis
tenen una presentació audiovisual i sempre que sigui
possible, amb maquetes a escala del producte a
proposar.

Temari bàsic
1. Repàs eines clau per a motion graphics.
- Preferències, espai de treball, profunditat de color
i canal alpha.
- Maneres de fusió i Track matte.
- Tipus de capes, masteguessis i Jerarquias.
- Interpolació temporal per a motion graphics.
(editor graph, keyframes, guia de moviment).
- Eina de text per a motion graphics.
- Composició i animació espai 2d
- Render i còdecs.
2. Capes de forma i màscares avançat.
- Capes de forma Avançat.
- Rotoscopia.
- Paint tool i Cloni.
3. Keying i retoc color.
- Keying (Keylight).
- Correcció de color.
- Temps i remapatge de temps.
4. Tracking avançat i canals 3D.
- Composició i animació espai 3d (cambres, llums
i ombres).
- Tracking avançat amb after effects.
- Camera tracking.
- Stabilize.
5. Composició per passes 3d i 3d.
- Composició per passes de 3d i canals 3d.
- Manera Ray Traced.
- Introducció Cinema 4d en Ae.
6. Pluguins i expressions.
- Introducció als pluguins mes famosos.
- Introducció a les expressions.
7. Anàlisi de continguts audiovisuals.
- Anàlisi tècnica d’espots, comercials, openings...

Bibliografia bàsica
Crook, I., & Beare, P. (2017). Fundamentos del Motion
Graphics: principios y prácticas de la animación
gráfica. Promopress.

Temari bàsic

Temari bàsic

1. Mograph. Efectors i Camps: Sound Effector.

1. Introducció a l’Univers Pack. Recerca que culmina
amb una Proposta de Producte.

2. Mograph. Efectors i Camps: Random Effector, Delay
Effector, Fórmula.

2. Interpretació d’un Encàrrec d’Empresa amb Brífing
Real. Interacció amb el Client.

3. Mograph. Efectors i Camps: Inheritance Effector,
Spline Effector.

3. L’Embalatge vist des de diferents òptiques. Realitat
i ironia.

4. Objectes de Mograph: Fracturi Object, Poly fx.

4. El Sistema Gràfic aplicat a una Línia de Productes.
Estructura i Identitat.

5. Objectes de Mograph: Voronoi Fracturi.
6. Mapatge de UVS en C4D.
7. Render i integració I. Etiqueta de Composició.

Bibliografia bàsica

8. Render i integració II.

Abellán, M.: Eco packaging design, Ed. Monsa,
Barcelona 2012.

9. Motion Tracker de C4D.
10. Creació de HDRI per a il·luminació.
11. Mixamo i Adobe Fuse per a creació de personatges
predeterminats.
12. Render passes i composició d’imatge final.

Calver, G.: ¿Qué es el packaging? Ed. G. Gili, Barcelona
2004.
Klanten, R.: Boxed and labelled, Ed. Gestalten, London
2012.
Varios autores.: Packaging pack, Index Book,
Barcelona 2012.

Bibliografia bàsica
Christiansen, M. (2010). Adobe After Effects CS5 Visual
Effects and Compositing Studio Techniques: ADO AFT
EFF. CS5 VIS_p1. Pearson Education.
Craft, T. (2003). The Complete Guide to Digital Graphic
Design.
Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). Audio post production
for television and film: an introduction to technology
and techniques. Taylor & Francis.

Merritt, D. (1988). Grafismo electrónico en televisión:
del lápiz al píxel. Gustavo Gili.
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→ Fotografia II
Itinerari: Gràfic		
Docents: Marianna de Nadal / Marc Llibre
Crèdits ECTS: 4

Descripció
L’assignatura aprofundeix en el mitjà fotogràfic,
ampliant i consolidant els coneixements tècnics i
de llenguatge fotogràfic així com els processos de
conceptualització i creació de la fotografia per a ser
aplicats en els diferents camps professionals del
disseny. El contingut de l’assignatura es divideix en
un bloc d’il·luminació d’estudi i postproducció digital
i un segon bloc de creació i exposició de projecte
fotogràfic.

Temari bàsic
1. La càmera.
- Control i avaluació de l’exposició amb llum
contínua.
- Profunditat de camp.
- Representació del moviment.
- La distància focal i el control de la perspectiva.
2. El plató fotogràfic.
- El flaix d’estudi.
- Fotometria amb flaix.
- Esquemes d’il·luminació.
3. Postproducció fotogràfica.
- Gestió digital del treball fotogràfic.
- Revelat digital.
- Acabat i presentació, pantalles, impressió digital
i books.
4. Presa d’imatges, el treball de camp.
- Fotografia directa, Street photography, el
reportatge documental...
5. La fotografia creativa en el context del disseny.
- Exposició i desenvolupament d’idees.
- El projecte fotogràfic.
6. Tècniques experimentals.
- Fotografia artística.

Bibliografia bàsica
Berger, J., Blomberg, S., Dibb, M., & Fox, C. (2000).
Modos de ver (pp. 1-90). Barcelona: Gustavo Gili.
Barthes, R., & Akçakaya, R. (2009). La cámara lúcida
(pp. 71-71). Barcelona: Paidós.
Flusser, V., & Molina, E. (1990). Hacia una filosofía de la
fotografía. México: Trillas.
Fontcuberta, J. (2003). Estética fotográfica.
Barcelona: Gustavo Gili.
Langford, M. J. (1971). Fotografía Básica. Ediciones
Omega,.
Sontag, S. (2011). Ante el dolor de los demás.
DEBOLSILLO.
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10.4.5. Quart curs.
Assignatures optatives itinerari
producte
→ Projectes III
Itinerari: Producte		
Docent: Genís Senén
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Assignatura teòrico/pràctica en la qual es
desenvoluparan uns productes / objectes
desenvolupant primer una base teòrica sobre la qual
crear uns models físics en 3D.

Temari bàsic
Durant el quadrimestre es desenvoluparan dos
projectes amb una estructura similar. En ells es
realitzarà des de la conceptualització del producte
fins a la formalització d’aquest. Per a això, crearan
una hipòtesi que hauran de desenvolupar a partir
de l’anàlisi de documentació teòrica i referents
de productes on finalment ho formalitzaran en un
producte. Aquest producte es desenvoluparà primer
en dibuix i després passarà al 3D (digital i físic en
forma de prototip). Finalment faran una presentació
del projecte davant de la classe.

→ Projectes IV
Itinerari: Producte		
Docent: Coral Martínez
Crèdits ECTS: 6

MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?. Gustavo
Gili, 1983.
VAN HELVERT, Marjanne .The Responsible Object. A
History of Design Ideology for the Future. Valiz, 2016.

Descripció

L’objectiu principal de l’assignatura és dotar l’alumne
de plantejaments de disseny que col·loquen a
l’usuari/a com a centre del projecte, aprofundint
en tècniques per a saber detectar i qüestionar les
necessitats dels usuaris i interpretar el seu context
per a poder generar solucions. Per tant, el treballar
en el Disseny de l’Experiència, avui és competència
de totes les àrees del disseny, ja que travessem un
moment en què vivim la fusió dels mons físic i en línia
i una excel·lent experiència començada en línia per
un usuari, pot espatllar-se en la interpretació d’un
missatge, en el primer moment d’ús del producte,
a la recepció de l’hotel o en el moment de pagar
en una botiga o en el moment d’obrir un regal. Amb
aquest enfocament en ment, la manera de plantejar
el projecte canvia assumint un comportament més
empàtic cap a les persones que seran els usuaris o
consumidors de les nostres propostes.

Aspecte tècnic:
El propòsit de l’assignatura serà forjar un coneixement
pràctic de diferents sistemes d’estructures. Elements
d’unió per a diferents tipus de materials, així com
la comprensió de la seva resistència. S’exposaran
diferents tipus d’acabat superficial per a les diferents
necessitats o material. D’altra banda l’alumne formarà
estructures i mecanismes més o menys complexos
perquè evolucioni el seu fons tècnic i pugui fer realitat
conceptes creatius en el futur.

Temari bàsic
1. Brainstroming.
3. Anàlisi social i tecnològica.
4. Definició de l’usuari – Persona + Moodboard.
5. Preparació, execució i documentació entrevistes a
usuaris + Role Playing.
6. Customer Journey.

PAIS, Ana Paula i F. STRAUSS, Carolyn. Slow Reader. A
Source for Design Thinking and Practice. Valiz, 2016. -

7. Maquetes de treball per a validació i Feedback.

LEONARD, Annie. Story of stuff: The Impact of
Overconsumption on the Planet, Our Communities,
and Our Health-And How We Can Make It Better. Free
Press, 2011.

9. Iteracions i millores de la proposta de disseny.

NAVARRO, José Luis, Maquetas, Modelos y Moldes.
Editorial Universitat Jaume I. 2011.

12. Documentació tècnica de projecte.

TERSTIEGE, Gerrit. The Making of Design: From the First
Model to the Final Product. Basel. BirkhauserVerlag
AG, 2009.
DONALD, A. Norman. The design of everyday things,
Basic Books, 1986.
MAEDA, John. The Laws of Simplicity. MIT Press, 2006.

Itinerari: Producte		
Docent: Álex Fernández
Crèdits ECTS: 3

Descripció

2. Marc Teòric.
Bibliografia bàsica

→ Tècnica

8. Prototipat i testeig.
10. Experience Journey.
11. Storyboard usabilitat.

Aspecte Comercial:
A partir d’un estudi de mercat del projecte a realitzar,
l’alumne proposarà quins són els seus objectius a
complir. Quin perfil de consumidor, que estètica i estil
formal segons la seva anàlisi crítica, s’acompanyarà
a l’alumne perquè mantingui una coherència estètica
i formal.
Aspectes Teòrics: Soci ambientals:
Proporcionar a l’alumne coneixements sobre la
sostenibilitat, amb la fi que dissenyin conceptes i
productes amb coherència i consciència social.

Temari bàsic
Realització de 2 projectes:
1. Estructura desmuntable tipus Tipi. Principalment
treballarem en la realització d’estructures
resistents però simples, desmuntables.
2. Silla i taula plegables. Treballarem en l’estudi de
mecanismes i unions per a la integració d’aquests
conceptes de manera vivencial.
En cadascun dels projectes analitzarem el mercat i el
posicionament del nostre producte a nivell d’imatge,
funcionalitat i preu. Valorarem la coherència comercial
de les decisions analitzat la seva imprescindible
comprensió.

13. Comunicació de la usabilitat.
Bibliografia bàsica
ARCADIO LÓPEZ CASILLAS. MÁQUINAS. CÁLCULOS DE
TALLER (40ª ED.).
E. PAUL DE GARMO. MATERIALES Y PROCESOS DE
FABRICACION (2ª ED.).

SHIMIZU, Yoshiharu; KOJIMA, Takashi; TANO, Masazo:
Models and Prototypes. Japan. Graphic Sha Pub Co,
2001.
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→ Producte: anàlisi de projectes (Mobiliari
urbà)
Itinerari: Producte		
Docent: Álex Fernández
Crèdits ECTS: 4

Descripció
Exercici conceptual i pràctic basat en el
desenvolupament de disseny d’un complement de
mobiliari domèstic Quin complement de mobiliari
t’agradaria desenvolupar? Creus que es pot millorar
la funció d’un moble existent? Has detectat un buit en
el mercat fruit de les noves necessitats i tecnologies
de la societat actual? T’ajudem a materialitzar la
teva idea, desenvolupant una proposta de mobiliari
domèstic. Una peça individual per a un espai o funció
específica.

Temari bàsic
El projecte es materialitza tenint en compte la seva
producció seriada. Sent fonamental la racionalitat
i coherència en la selecció dels materials, amb la
finalitat d’aconseguir un PVP raonable i compatible en
el mercat actual.
Fases:

→ Modelat 3D i Rendering
Itinerari: Producte		
Docent: Gala Duran
Crèdits ECTS: 6

3. Projecte bàsic.
4. Projecte executiu.
5. Maqueta / prototip.

Descripció

Modelat 3D i Rendering és una assignatura l’objectiu
de la qual és dotar a l’alumnat de la capacitat
d’expressar les seves idees bidimensionals i
tridimensionals a través d’un canal digital (amb el
programa Rhinoceros) per a poder presentar els
seus projectes d’una manera ràpida i competent.
El programa usat en aquesta assignatura és el
Rhinoceros, un dels programes més assequibles,
econòmicament parlant, de l’entorn industrial.

Desenvolupament d’un projecte integral sostenible.
Les sessions aportaran una part teòrica i
pràctica aplicada al projecte individual. La visita
de professionals amb perspectives diferents
complementarà la recerca amb una visió més
extensa.

Temari bàsic
0. Introducció a l’ecodisseny

Temari bàsic

1. Context Research.

1. Dibuix i edició de corbes, superfícies i sòlids.

2. Material exploration.

2. Sistemes d’acotació i escales. Creació d’un caixetí
propi.

3. Procés d’ideació.
4. Desenvolupament del projecte i aplicació

3. Impressió de plànols de dibuix. Dièdric i
Perspectives.

d’ecodisseny

4. Exploding i seccions.
5. Renderitzat i materials.

Bibliografia bàsica
Berchon, M., Luyt, B. (2016). La Impresión 3D: Guia
definitiva para makers, profesionales, artistas y
manitas en general. Barcelona: Ediciones Gustavo
Gili, SL.
Powell, D. (1993). Técnicas de presentación: Guía de
dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid:
Tursen Herman Blume Ediciones.
https://www.youtube.com/user/Rhino3DTV/videos
https://www.youtube.com/channel/
UCsWpNdwxf0I3ffkedM505xA/videos
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Itinerari: Producte / Integració Multidisciplinària
Docent: Nicole Vindel
Crèdits ECTS: 6

Descripció

1. Estudi de mercat.
2. Avantprojecte.

→ Ecodisseny

5. Presentació final.

Bibliografia bàsica
The Everything Manifesto: https://www.iam-internet.
com/everything
JIMÉNEZ, J.M. (1997), Ingenios solares. Ed. Pamiela,
Pamplona.
Adrienne Maree Brown. Emergent Strategy: Shaping
Change, Changing Worlds.

10.4.5. Quart curs..
Assignatures optatives itinerari interiors
→ Instal·lacions II
Itinerari: Interiors		
Docent: Diego Gordillo
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Intentarà dotar a l’alumne dels instruments que li
permetran saber quines instal·lacions necessitarà
en la realització d’un projecte, calcular i dimensionar
les mateixes, integrar-les dins del local, dibuixar en
els plànols i descriure-les en la memòria. Ensenyarà
a l’estudiant a desenvolupar la capacitat de decidir
els espais que necessitaran per a les instal·lacions,
les relacions entre elles i les implicacions en el
desenvolupament del projecte integral d’interiorisme.

Temari bàsic
1. Sistemes de subministrament, distribució i control
d’energia elèctrica.
2. Sistemes de subministrament, distribució i control
d’aigua sanitària.
3. Sistemes de subministrament, distribució i control
de gas.
4. Sistemes de protecció i extinció d’incendis.
5. Distribució de comunicacions, TV, i sistemes en
interior de locals.
6. Sistemes de confort en locals interiors. Domòtica i
imnótica.
7. Control d’instal·lacions i eficiència energètica.

→ Rehabilitació
Itinerari: Interiors		
Docent: David Pablo
Crèdits ECTS: 4

→ Informàtica IV
Itinerari: Interiors		
Docent: Ricard Marimon
Crèdits ECTS: 4

Descripció

Descripció

La matèria pretén dotar a l’alumne dels coneixements
teòric pràctics relacionats amb la rehabilitació
d’espais. Per aquesta raó, s’aborda des de la
normativa vigent, fins als materials utilitzats, passant
per les tècniques més apropiades per a cada
modalitat.

Adquirir els coneixements intermedis-avançats del
programari 3Dmax / Vray per a poder representar
projectes d’espais o objectes virtuals de manera
fotorrealista.

Temari bàsic
1. Les preexistències.
- Història / context del lloc.
- Recursos tècnics: anàlisi de patologies.
- Eines de representació gràfica.
- L’avantprojecte, el diàleg amb les preexistències.
2. El projecte.
- Les fases de projecte.
- Aspectes legals: les normatives aplicables.
- La gestió del projecte: els industrials, els oficis
que intervenen, el pressupost.

Bibliografia bàsica
Revista TECTONICA. Consulta de todos sus números,
en particular: num 18 (Rehabilitación I. Estructuras),
num 33 (Rehabilitación. Arquitectura Moderna).
VVAA. Material World. Innovative structures and
finishes for interiors. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser.

Temari bàsic
1. Gestió-logística de la geometria del projecte,
(proxys.)
2. Il·luminació avançada en 3dmax/Vray (llum dome,
ies, HDRI...).
3. Cambres físiques i settings avançats (profunditat
de camp).
4. Creació/modificació de materials i textures
avançats.
5. Mapatge UV avançat.
6. Presets de renderització i animació en 3DMAX-Vray.
7. Narrativa cinematogràfica en els projectes d’espais.

Bibliografia bàsica
https://3dcollective.es/
https://www.gov3dstudio.com/30-paginas-paradescargar-modelos-3d-gratis-parte-01/ https://
archive3d.net/
https://3dsky.org/
https://evermotion.org/

Bibliografia bàsica
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias. 2009.
Ministerio de Industria y Comercio. Centro de
Publicaciones. Madrid.

https://polyhaven.com/hdris
http://www.3dmodelfree.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxt9ZAGPLIpe
B8TcHrpzxvEI4Ve3SfZBC

Gas Natural. 2005. Manual de Instalaciones
Receptoras de Gas.
Gas Natural. 2009. Instalaciones de gas en edificios
de viviendas. Aplicación del nuevo Reglamento
Técnico.
Pastor, Pedro. Guía de aplicación de las normas
técnicas del RICT. Creaciones Copyright.
Documentos biblioteca digital. Schneider Electric.
http://www.schneider-electric.com/download/es/es
Domótica My Home. BTicino. 2008. Legrand Group
España.
Manuel Poblet Tamara. Curso de Prevención de
Riesgos Laborales, Módulo II: Protección contra el
fuego. Universidad de Córdoba.
Vázquez Arenas, Gemma. 2011. Manual de
instalaciones de fontanería y energía solar en
edificación. Universidad Politécnica de Cartagena.
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→ Materials i acabats
Itinerari: Interiors		
Docent: Dra. Queralt Garriga
Crèdits ECTS: 4

→ Projectes III
Itinerari: Interiors		
Docent: Miquel Mariné
Crèdits ECTS: 6

Descripció

Descripció

Materials i les seves diferents terminacions per a
l’interiorisme. Treballar la idea de projecte i l’elecció
del material i l’acabat com a parts d’un mateix fet.
L’elecció de materials i la seva aplicació en obra
formant parts de la decisió global del projecte.

Es proposa desenvolupar tres projectes d’escales
diferents en successius lliuraments amb especial
atenció a l’anàlisi del programa i la preexistència
provocant que aquest pugui traduir-se en al·licients
projectuals. Quant al programa, es proposa la reflexió
sobre les activitats en interiors tant imaginaris com
públics i residencials. Es pretén aconseguir en l’últim
curs la definició i complexitat de les propostes. En
aquest mateix sentit, el desenvolupament dels factors
tècnics i ambientals ha de ser progressivament més
intens afavorint la integració pluridisciplinària en un
projecte global i complex.

Temari bàsic
1. Els materials i la percepció.
- Aspectes sensorials dels materials, càlid-fred,
textura-llis, ple-buit, clar-fosc, simple-complex,
tranquil-cinètic, homogeni-heterogeni.
- El color i la llum.
- Escala i proporció.
- Atmosferes / ambients.
2. L’habitabilitat dels espais interiors. El concepte de
confort.
- El confort higrotérmico.
- El confort acústic.
- El confort lumínic.
- Espais saludables, la qualitat de l’aire, l’ambient
químic i electromagnètic.

Temari bàsic
1. Espais interiors imaginaris.
2. Interiors ficticis.
3. Interiors públics.
4. Interiors representatius.
5. Interiors-exteriors.
6. Interiors residencials.

3. Criteris d’elecció de materials.
- L’espai domèstic. Tendències de materials per a
l’hàbitat.
- El projecte contract. La imatge de marca i
l’elecció dels materials.
- Materials per a espais públics.
- La materialitat de l’efímer.
- Introducció a aspectes mediambientals en
l’elecció de materials.

Bibliografia bàsica
Beinhauer, P. (2012). Atlas de detalles constructivos
(nueva edición, 21 x 30 cm, 344 páginas). Barcelona:
Editorial Gustavo Gili.
Ching, F. D. K./ Binggeli Asid, C (2013). Diseño de
interiores. Un manual (1ª edición, 3ª tirada 21 x 30 cm,
344 páginas). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Coles, J. & House, N. (2008). Fundamentos de la
Arquitectura de interiores (1ºedición en español).
Barcelona: Promopress.

Bibliografia bàsica
Neufert, E. Arte de proyectar en arquitectura:
fundamentos, normas, prescripciones sobre recintos,
edificios...: manual para arquitectos, ingenieros,
arquitectos técnicos, profesionales y estudiantes. 15a
ed. renov. y ampl. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
Fumadó, J.L.; Paricio, I. El tendido de las instalaciones.
Barcelona: Bisagra, 1999.
Schmitt, H.; Heene, A. Tratado de Construcción. 8a rev.
y ampl. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
Constructing architecture: materials, processes,
structures: a handbook. 2nd extended ed. Basel:
Birkhäuser, 2008.
Vivienda, envolvente, hueco: un catálogo de
soluciones constructivas para la vivienda. Barcelona:
Actar, 2010.
Palimpsesto. Barcelona: Cátedra Blanca, 2011.
Col·lecció Habitatge i Ciutat. Barcelona: Departament
de Projectes d’Arquitectònics [sic], Universitat
Politècnica de Catalunya, ETSAB, 2010.
Ábalos, Iñaki. La buena vida: visita guiada a las casas
de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
Smithson, A.; Smithson, P. Cambiando el arte de
habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
Monteys, X.; Fuertes, P. Casa collage: un ensayo sobre
la arquitectura de la casa. Bcn: Gustavo Gili, 2001.
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Druot, F; Lacaton, A; Vassal, J.P. Plus: la vivienda colectiva: territorio de excepción. Bcn: Gustavo Gili, 2007.
Alison and Peter Smithson: de la casa del futuro a la
casa de hoy. Barcelona: COAC; Polígrafa, 2007.
Typology +: innovative residential architecture. Basel:
Birkhäuser, 2009.
Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea.
Madrid: Nerea, 1989.
Las formas de la residencia en la ciudad moderna.
Barcelona: Edicions UPC, 2000.
Díaz Gómez, Cesar; Ravetllat i Mira, Pere Joan.
Habitatge i tipus a l’arquitectura catalana: singularitat
i juxtaposició del tipus en edificis en altura. Barcelona:
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 1989.
Mozas, Javier; Fernández Per, Aurora. Densidad: nueva
vivienda colectiva = Density new collective housing.
Ed. condensada. Vitoria-Gasteiz: a+t ediciones, 2004.

10.4.5. Quart curs.
Assignatures optatives itinerari
integració multidisciplinària
→ Ecodisseny
Itinerari: Producte / Integració Multidisciplinària
Docent: Nicole Vindel
Crèdits ECTS: 6

Descripció
Desenvolupament d’un projecte integral sostenible.
Les sessions aportaran una part teòrica i
pràctica aplicada al projecte individual. La visita
de professionals amb perspectives diferents
complementarà la recerca amb una visió més
extensa.

→ Tecnologia (canals i tècniques de
comunicació)
Itinerari: Moda / Integració Multidisciplinària
Docent: Dra. Encarna Ruiz
Crèdits ECTS: 6

Descripció
L’assignatura es planteja a partir de dos eixos
essencials que ens permeten parlar de comunicació
de disseny. El primer part d’un recorregut pels
diferents canals de comunicació i les rutines
productives i divulgatives dels mitjans de comunicació
de masses especialitzats en moda, com a eines
claus en la divulgació de continguts. En segon lloc,
abordarem la metodologia per a la realització d’un
editorial de moda en un mitjà de comunicació
especialitzat, tant des de l’àmbit de l’estilisme com
des del propi periodisme.

Temari bàsic
0. Introducció a l’ecodisseny
1. Context Research.
2. Material exploration.
3. Procés d’ideació.
4. Desenvolupament del projecte i aplicació
d’ecodisseny
5. Presentació final.

Temari bàsic
1. Moda i Comunicació.
- Estudi sociosemiótico de la indumentària.
- El llenguatge de la indumentària.
- La comunicació gràfica de la moda.
2. Moda i mitjans de comunicació.
- La informació de moda.
- La moda en la premsa d’informació general.
3. Comunicació del discurs de moda.

Bibliografia bàsica
The Everything Manifesto: https://www.iam-internet.
com/everything
JIMÉNEZ, J.M. (1997), Ingenios solares. Ed. Pamiela,
Pamplona.
Adrienne Maree Brown. Emergent Strategy: Shaping
Change, Changing Worlds.

- Dels mitjans d’estil de vida a les publicacions de
tendències.
- El paper de les passarel·les i la seva presència en
les revistes.
- Dels editorials als fashion film. L’especifiqueu dels
documentals de moda.
- La moda i les xarxes socials.

Bibliografia bàsica
Busquets, L. (1977). Para leer la imagen: mass-media
y educación.
Erner, G. (2013): Sociología de las tendencias.
Barcelona, Gustavo Gili Moda.
Erner, G. (2005): Víctimas de la moda. Cómo se crea,
por qué la seguimos. Barcelona, Gustavo Gili Moda.
Floch, J.M. (1993). Semiótica, Marketing y
Comunicación. Barcelona: Paidós.
Hall, E. (1972) La dimensión oculta.
Squicciarino, N. (1990). El vestido Habla. Cátedra.
Norman, Donald (1990). La psicología de los objetos
cotidianos. Madrid: Nerea
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