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1. Dades del mòdul

Departament:

Mitjans informàtics

Idioma d’impartició: Català/castellà
Web de l’assignatura: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/1r-il-lustracio/
1.1. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis
Mitjans informàtics s'entén com el mòdul que afegeix a la formació de l´alumne la capacitat d'utilitzar l´ordinador com a
eina en el procés creatiu d´un projecte d´il•lustració, comprenent les tècniques més usuals de dibuix o tractament
d'imatges digitals bidimensionals enfocades tant a projectes destinats a la impressió com a projectes amb finalitat
digital, així com eines informàtiques per a l'animació digital lineal o interactiva.

1.2. Requisits per cursar el mòdul: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar el mòdul i/o recomanacions, si escau)
Es recomana tindre coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

1.3. Professorat
Nom del professor: Jaume Segura Moragues
Correu electrònic: jsegura@escoladisseny.com
1.4. Cap del departament
Nom del professor: Fátima Arjona
Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com
2. Normativa de referència
REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE
25/05/2007)
Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE 03/11/12)
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 28 d’agost de 2013, per la qual s’autoritza la implantació dels cicles formatius d’arts plàstiques
i disseny que han de passar de LOGSE a LOE a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears i a l’Escola d’Art de Menorca. (BOIB Núm. 126 12 de
setembre de 2013).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul
Descripció del que un estudiant ha d’haver après en finalitzar l’assignatura.








Analitzar l’evolució dels mitjans informàtics en la societat actual i la presència de les noves tecnologies en la
realització i edició de imatges.
Conèixer els fonaments informàtics, la relació maquinari i programari i comprendre les seves caracteristiques
i funcions.
Comprendre i aplicar els conceptes fonamentals de la imatge digital vectorial i la imatge bitmap, el tractament
de la tipografia digital , sistemes de color i formats adequats a cada necessitat.
Digitalitar imatges, emmagetzemar i convertir a formats adequats.
Conèixer i utilitzar les aplicacions dels programas informàtics especifics de disseny.
Utilitzar els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del propi treball.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)
Bloc 1. La societat de la informació i la comunicació. Les TIC aplicades a la il.lustració.

Evolució de la informàtica i Internet. La societat de la informació. Programari lliure.

Sistemes operatius. Ordinador, perifèrics i xarxes, cloud computing.

Bloc 2. Programari de dibuix pixelat.

La imatge bitmap. Programari de creació, tractacment i gestió d’imatges bitmap i fotografia digital. Eines de
dibuix.

Fotografia digital. Preparació dels fitxers per distribució i sortida.
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Tipus d’arxius per a la distribució i sortida. Organització de la informació.
Sistemes de colors, digitalització, vectorització, OCR. Tipografia digital.
Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius.

Bloc 3. Programari de dibuix vectorial 2D.

La imatge vectorial. Programari de creació. L’àrea de treball. Eines de dibuix.

Organització d’objectes: Capes, agrupaments, màscares, estils.

Sistemes de colors, digitalització, vectorització, OCR. Tipografia digital.

Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius.

5. Bibliografia i altres recursos pedagògics
Bibliografia bàsica:
DELGADO, JOSE MARÍA: Illustrator CS6, ANAYA Multimedia, Madrid 2012
DELGADO, JOSE MARIA Photoshop CS6. ANAYA Multimedia. Madrid.2012
HALL, ANDREW (2011): Ilustración. Blume, Barcelona
Bibliografia complementària:
CORTÉS MORENO, MIGUEL ANGEL (2004): Introducción a la informática. Anaya multimedia, Madrid.
ALBERTO PRIETO ESPINOSA (2006): Introducción a la informática. Mcgraw-Hill / Interamericana de España, S.A.
CASTELLS, MANUEL (2000): La era de la información (Volumen I. La sociedad red), Alianza Editorial, Madrid.
Lloyd, I. J. (2000). "Legal Aspects of the Information Society". OUP: First edition. ISBN: 978 0406 929 587.

Altres recursos:
Tutorial wordpress: http://tutorialwp.wordpress.com/2008/12/05/manual-wordpress-27/
Creative Commons: http://creativecommons.org
World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.org

6. Metodologia docent
6.1. Estratègies generals metodològiques
La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al
tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.
Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats
educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un
tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials
per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric
- Classe presencial (lliçó magistral grup-classe).
- Exposicions i debats de treballs.
- Presentació de treballs en grup.

Ensenyament pràctic
- Treball individual amb assistència i guiatge del professor-a.
- Resolució de problemes professionals amb solucions alternatives.
- Debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, jocs de simulació.

6.3. Instal·lacions del centre i material

2/4

Aula d´informàtica amb ordenadors individuals.
- Aula virtual de la assignatura.
- Projector.
- Scanner.
- Impressora.
- Pissarra.
- Hosting.
- Biblioteca del centre.

6.4. Activitats interdisciplinàries
Es preveu la possibilitat de realització de treballs conjunts amb altres assignatures com “Fonaments de la representació
i l’expressió visual” i “Tècniques d’expressió gràfiques”.

6.5. Activitats complementàries
Activitats no presencials:
- Treballs teòrics i pràctics.
- Estudi teòric i pràctic (hores de dedicació a la assignatura per part de l‘alumne per a adquirir les destreses de la
matèria).
- Visites a exposicions, empreses, fires, etc.
- Assistències a Congressos, jornades, conferències, talleres, etc.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació
(L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil
professional del títol)

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):
Períodes d'avaluació:
Avaluació continua. Per aprovar l'assignatura durant l’avaluació contínua l'alumne ha de:
●

Assistir al 70% de les activitats lectives i a la resta d’activitats programades.

●
Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament obtenir una nota mínima de 4 (a cadascuna de les
activitats)
●

Obtindre una nota mitjana de 5.

●

Els treballs no entregats i/o no superats (menys d’un 4) s’entregaran en la avaluació complementària.

Avaluació complementària i/o final. Aquells alumnes que no han superat la avaluació contínua i/o que no han assistit al
70% de les activitats lectives hauran de:
●

Lliurar tots els exercicis no superats i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

●

Fer una prova final i obtindre

un mínim de 5.

Avaluació extraordinària. Aquells alumnes que no han superat la avaluació complementària hauran de:
●

Lliurar tots els exercicis no superats i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

●

Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

Blocs de continguts.
En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la
recuperació de la part suspesa en l’avaluació final i/o extraordinària.
Treballs en grup:
En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70%
durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat
per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).
Formats d’entrega:
●
En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és
electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat del exercici (tant natius-amb la versió indicadacom d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que
el professor podrà demanar en qualsevol periode d’avaluaciò.
●

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
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●
Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització
pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material
7.2. Criteris d’avaluació del mòdul:
Mínims: Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre.
Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:

Valorar argumentadament l’evolució tecnològica i la importància de les noves tecnologies en els processos
productius, industrials i artístics i específicament en l’exercici professional de la il·lustració i el disseny gràfic
en els seus diferents àmbits.

Identificar els components físics i lògics d’un sistema informàtic.

Comprendre i utilitzar adequadament els diversos tipus de formats gràfics per a aplicacions gràfiques i
multimèdia i les diferents possibilitats d’organitzar la informació.

Preparar els formats, resolució i mida per a treballar en aplicacions gràfiques i multimèdia.

Diferenciar els formats d’imatge digital vectorial i bitmap i comprendre les seves característiques fonamentals.

Emprar amb destressa les eines d’il·lustració vectorial i bitmap.

Seleccionar i utilitzar correctament els materials i equips informàtics en el desenvolupament del propi treball
tant en el procés creatiu i projectual com en la comunicació.

7.3. Procediments i instruments d’avaluació i qualificació
- Saber fer. Avaluables amb exercicis o exàmens 50% de la nota.
- Habilitat i destresa en el maneig / aplicació de tècniques.
- Capacitat d’expressar gràficament o en tres dimensions, de paraula i/o per escrit conceptes o reflexions amb un fil
conductor bàsic i ordenat.
- Aplicació dels continguts en exercicis teòrics i/o pràctics, orals i /o escrits.
- Realització d’exercicis complementaris teòrics i/o pràctics, orals i /o escrits.
- Respectar la metodologia de treball i acomplir amb els terminis de lliurament d’exercicis.
- Desenvolupament de proves objectives, orals i/o escrites, teòriques i/o pràctiques, parcials i /o finals.
- Adequació a les propostes demanades a l‘enunciat del exercici o de la prova objectiva.
- Qualitat de la presentació formal dels exercicis.
- Capacitat de treball en grup.

AVALUACIÓ CURS

Núm.

contínua

☒

Tècniques d’observació: registres,
llistes de control, aptitud,
assistència...

10 %

☒

Exercicis pràctics

70 %

☒

Prova objectiva final

☒

Altres procediments: Pràctiques a
classe

☐

Altres procediments: Fes clic per
escriure

complementària

Núm.

Avaluació
final
febrer/juny

Núm.

Avaluació
extraordinària
setembre

50 %

50 %

%

50 %

50 %

20 %

%

%

%

%

%

%

%

%

%
100 %

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent
Fes clic per escriure

8. Altres observacions
(si és el cas)

Fes clic per escriure
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100 %

100 %

