INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
PCC-FP Departament d'Arts Gràfiques
CFGS
Disseny i Producció Editorial
Crèdit 02 Realització de maquetes i art final

PROGRAMACIÓ
DE
CRÈDIT
CICLE
FORMATIU
DE
GRAU
SUPERIOR

pàg 1 de 7
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

Fitxer: GDE_C02_R4_F.odt

Crèdit 02: Realització de maquetes i art final

Índex de continguts
0.- Control de canvis........................................................................................................................ 4
1.- Resum d'unitats didàctiques i nuclis d'activitats..........................................................................5
2. Criteris i instruments d'avaluació i recuperació.............................................................................6
2.1. Criteris d’avaluació................................................................................................................ 6
2.2. Criteris de recuperació.......................................................................................................... 6
2.3. Criteris d’avaluació convocatòria extraordinària....................................................................6
2.4. Recursos didàctics................................................................................................................6
2.4.1. Bibliografia.................................................................................................................... 6
3.- Memòria d'elaboració de la programació.....................................................................................7
3.1.- Elements curriculars del crèdit.............................................................................................7
3.2.- Relació d'Unitats Didàctiques i esquema d’interrelació......................................................10
3.3.- Estratègies metodològiques:..............................................................................................10
3.4.- Unitat didàctica 1 (UD1): Eines informàtiques....................................................................11
3.4.1. Elements curriculars de la unitat didàctica UD1..........................................................11
3.4.2. Nuclis d’activitats de la unitat didàctica UD1: .............................................................11
3.4.3. Dades bàsiques del NA-1. Programaris dibuix. Il·lustració 1. Pictogrames..................11
3.4.4. Activitats i índex...........................................................................................................11
3.4.5. Dades bàsiques del NA-2. Programaris dibuix. Il·lustració 2. Diagrames....................11
3.4.6. Activitats i índex..........................................................................................................11
3.4.7. Dades bàsiques del NA-3. Programaris dibuix. Il·lustració 3. Il·lustració tècnica.........12
3.4.8. Activitats i índex..........................................................................................................12
3.4.9. Dades bàsiques del NA-4. Programaris retoc imatge. Entrada i retoc imatge.............12
3.4.10. Activitats i índex.........................................................................................................12
3.5.- Unitat didàctica 2 (UD2): La maqueta................................................................................12
3.5.1. Elements curriculars de la unitat didàctica UD2..........................................................12
3.5.2. Nuclis d’activitats de la unitat didàctica UD2: .............................................................12
3.5.3. Dades bàsiques del NA-1. Les maquetes bidimensionals. Editorials i paraeditorials. .13
3.5.4. Activitats i índex...........................................................................................................13
3.5.5. Dades bàsiques del NA-2. La maqueta de pàgina premsa..........................................13
3.5.6. Activitats i índex...........................................................................................................13
3.5.7. Dades bàsiques del NA-3. La maqueta de pàgina de revista......................................13
3.5.8. Activitats i índex...........................................................................................................13
3.5.9. Dades bàsiques del NA-4. La maqueta editorial. El llibre............................................14
3.5.10. Activitats i índex.........................................................................................................14
3.5.11. Dades bàsiques del NA-5. La maqueta de gràfiques, diagrames, etc.......................14
3.5.12. Activitats i índex.........................................................................................................14
3.5.13. Dades bàsiques del NA-6. La maqueta tridimensional. Packaging............................14
3.5.14. Activitats i índex.........................................................................................................14
3.6.- Unitat didàctica 3 (UD3): Art final.......................................................................................15
3.6.1. Elements curriculars de la unitat didàctica UD3..........................................................15
3.6.2. Nuclis d’activitats de la unitat didàctica UD3: .............................................................15
3.6.3. Dades bàsiques del NA-1. Art final i il·lustracions........................................................15
3.6.4. Activitats i índex...........................................................................................................15
3.6.5. Dades bàsiques del NA-2. Art final i productes paraeditorials. Revista i premsa.........15
3.6.6. Activitats i índex...........................................................................................................15
3.6.7. Dades bàsiques del NA-3. Art final i productes editorials. El llibre...............................16
3.6.8. Activitats i índex...........................................................................................................16
3.6.9. Dades bàsiques del NA-4. Art final i productes gràfics publicitaris. El cartell...............16
3.6.10. Activitats i índex.........................................................................................................16
3.6.11. Dades bàsiques del NA-5. Art final i productes gràfics publicitaris. El packaging......16
pàg 2 de 7
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

Fitxer: GDE_C02_R4_F.odt

Crèdit 02: Realització de maquetes i art final
3.6.12. Activitats i índex.........................................................................................................16
3.7.- Unitat didàctica 4 (UD4): Proves i característiques de qualitat..........................................17
3.7.1. Elements curriculars de la unitat didàctica UD4..........................................................17
3.7.2. Nuclis d’activitats de la unitat didàctica UD4: .............................................................17
3.7.3. Dades bàsiques del NA-1. La calibració del text.........................................................17
3.7.4. Activitats i índex...........................................................................................................17
3.7.5. Dades bàsiques del NA-2. El picatge de text...............................................................17
3.7.6. Activitats i índex...........................................................................................................17
3.7.7. Dades bàsiques del NA-3. Verificacions del producte imprès acabat..........................18
3.7.8. Activitats i índex...........................................................................................................18

pàg 3 de 7
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

Fitxer: GDE_C02_R4_F.odt

Crèdit 02: Realització de maquetes i art final
0.- Control de canvis
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1.- Resum d'unitats didàctiques i nuclis d'activitats

Crèdit 02: Realització de maquetes i art final
Durada: 110 hores .
Hores setmanals: 11 hores
Nombre de setmanes: 10
2a avaluació (10 setmanes)

Hores

Eines informàtiques

UD1

NA1 – Programaris de dibuix. Il·lustració 1. Pictogrames.

3

NA2 – Programaris de dibuix. Il·lustració 2. Diagrames.

2

NA3 – Programaris de dibuix. Il·lustració 3. Il·lustració tècnica.

2

NA4 – Programaris de retoc d'imatge. Entrada i retoc d'imatge

3

La maqueta

UD2

45

NA1 – Les maquetes bidimensionals.
Editorials i paraeditorials.

9

NA2 – La maqueta de pàgina de premsa.

6

NA3 – La maqueta de pàgina de revista.

6

NA4 – La maqueta editorial. El llibre.

9

NA5 – La maqueta de gràfiques, diagrames, etc.

6

NA6 – La maqueta tridimensional. Packaging.

9

L'art final

UD3

UD4

10

44

NA1 – Art final i il·lustracions.

7

NA2 – Art final i productes paraeditorials. Revista i premsa.

11

NA3 – Art final i productes editorials. El llibre.

11

NA4 – Art final i productes gràfics publicitaris. El cartell.

6

NA5 – Art final i productes gràfics publicitaris. El packaging

9

Proves i característiques de qualitat

11

NA1 – Calibració de texts.

4

NA2 – El picatge de text.

4

NA3 – Verificacions del producte imprès acabat.

3

TOTAL

110
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.- 2. Criteris i instruments d'avaluació i recuperació

2.1. Criteris d’avaluació
1. S'avaluarà tenint en compte els objectius terminals del crèdit i les capacitats clau.
2. Cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit està reflectida a l'avaluació del crèdit i forma part de la
nota final.
3. S'avaluaran els continguts de: fets i conceptes, procediments i actituds a través de controls teòrics (30%) i
pràctics (60%) i l'observació i registre de l'actitud (10%).
4. L´avaluació és contínua i amb una única nota al final del crèdit.
5. L´assistència a classe és obligatòria i es podrà perdre el dret a l'avaluació contínua del crèdit, com indica
la normativa, per falta d'assistència a les classes en un nombre d'hores superior al 25% de les hores lectives
del crèdit efectivament impartides.
Tots els crèdits/mòduls avaluaran els continguts curriculars conceptuals, procedimentals i d’actituds d’acord
amb la ponderació establerta a la seva programació.
Als exàmens de convocatòria ordinària i extraordinària, a partir de 15 minuts de l'inici de l'examen-controlprova no es permetrà l'entrada de l'alumne i es considerarà com a no presentat (NP).
Donat que pels cicles amb dues o més línies només hi ha una programació, els criteris d’avaluació i
recuperació també seran únics (harmonització).
LOGSE : Per poder fer mitjana amb la ponderació (%) establerta entre conceptes (C), procediments (P) i
actitud (A) la nota mínima de la part conceptual (C) i procedimental (P) ha de ser de 4. Si no es compleix
aquest requisit, la nota màxima serà de 4.

2.2. Criteris de recuperació
1. Es faràn recuperacions de les unitats didàctiques suspeses dels continguts del crèdit durant el període
d'avaluació continuada.
2. La nota màxima de les recuperacions de les unitats didàctiques suspeses durant l'ordinària serà de 5
punts.
3. L'alumne té una convocatòria extraordinària al mes de juny per a recuperar la nota final del crèdit si no
s'ha assolit un 5 a la convocatòria ordinària, però per aprovar-la ha de complir tots els requisits (entrega de
totes les activitats/tasques/treballs pendents i/o específics a la data establerta pel professorat)

2.3. Criteris d’avaluació convocatòria extraordinària
1. A la convocatòria extraordinària l'alumne ha de recuperar només les Unitats didàctiques suspeses durant
l'avaluació contínua.
2. Constarà d'una prova teòrica (40%) i una prova pràctica (60%), relativa exclusivament al contingut de la
Unitat didàctica suspesa.
3. La qualificació obtinguda per l'alumne a la convocatòria extraordinària pot ser de 1 a 10 punts.Aquesta
qualificació s'obtindrà amb una ponderació (50%) entre la nota final de l'extraordinària + la nota requisits
pendents (entrega de totes les activitats/tasques/treballs pendents i/o específics a la data establerta pel
professorat).
4. La nota/qualificació de la convocatòria extraordinària serà la mitjana aritmètica de la nota d'extraordinària
+ nota de les Unitats didàctiques aprovades a l'ordinària.

2.4. Recursos didàctics
2.4.1. Bibliografia
Títol

Autor

Editorial

Hi és a la biblioteca

SIGNOS, SÍMBOLOS,
MARCAS Y SEÑALES

Adrian Frutiger

Gustavo Gili

NO

MANUAL DE EDICIÓN Y
AUTOEDICIÓN

J. Martínez de
Sousa

Pirámide

NO
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EL MUNDO DEL ENVASE

Ma Dolores
Vidales

Gustavo Gili

NO

FORMATO

Ambrose-Harris

Parramon Ediciones

NO

LAYOUT. BASES DEL DISEÑO Ambrose-Harris

Parramon Ediciones

NO

Apunts preparats pel docent i a l’abast dels alumnes al servidor del departament.
Links a pàgines web especialitzades que s'aniran actualitzant i deixant a l'abast també al servidor del
departament.
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