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DECRET
227/2002, de 27 d’agost, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular dels ensenyaments superiors
de disseny i se’n regula la prova d’accés.

Cap a finals del segle XIX, i coincidint tem-
poralment amb el modernisme, va esdevenir
pràctica corrent la demanda de qualitats afe-
gides en objectes d’ús de tot tipus. La creació
i el component artístic es van anar integrant al
procés industrial i, amb una intensitat creixent,
la col·laboració entre art i indústria s’ha fet im-
prescindible i generadora de professionals del
disseny a Catalunya, els quals, en molts casos
han assolit una projecció internacional remar-
cable.

Els estudis de disseny s’inscriuen en un con-
text històric en què el disseny suposa un factor
d’innovació, d’investigació, de competitivitat
i de diferenciació del producte industrial i dels
serveis. L’accelerada successió de canvis que
caracteritza les societats i el progressiu desen-
volupament de les tecnologies i de les formes
de comunicació han creat un nou marc d’actu-
ació en el qual emergeixen nous criteris de va-
loració, vinculats a sensibilitats i responsabili-
tats econòmiques, socials, ambientals i altres.
Tot aquest context configura un perfil profes-
sional en què la persona que dissenya analit-
za, investiga i determina les propietats i qua-
litats físiques, així com els valors comunicatius
que han de caracteritzar les seves produccions,
i en defineix la configuració, la qualitat, el fun-
cionament, el valor i la significació estètica i
social.

Per tal d’oferir una formació adient amb les
tasques a realitzar, i d’acord amb la Llei d’orde-
nació general del sistema educatiu i el Reial
decret 1496/1999, de 24 de setembre, pel qual
s’estableixen els estudis superiors de disseny,
la prova d’accés i els aspectes bàsics del currí-
culum d’aquests estudis, el present Decret es-
tableix per a l’àmbit de Catalunya l’ordenació
dels estudis superiors de disseny, que compre-
nen diferents especialitats determinades a par-
tir de l’evolució del context productivosocial
i com a resposta a la demanda de professionals
qualificats del disseny en els sectors més des-
tacats.

Aquests estudis es constitueixen com un cos
formatiu propi i la seva estructura interna s’or-
ganitza en tres cursos acadèmics més un projecte
final de carrera.

Atenent el que disposa la llei esmentada, l’ac-
cés a aquests estudis requerirà estar en possessió
del títol de batxillerat, o altres declarats equi-
valents, i haver superat la prova d’accés en què
es valoren la maduresa, els coneixements i les
aptituds per cursar amb aprofitament aquests
ensenyaments. Altres formes d’accés, les exemp-
cions de realitzar la prova i les condicions d’ad-
missió d’alumnes també es defineixen en aquest
Decret.

S’estableixen els objectius, tant generals com
específics, que orienten quant al desenvolupa-
ment de les capacitats i destreses necessàries en
l’exercici professional del disseny, en cadascu-
na de les seves especialitats, així com l’adquisició
de coneixements cientificotècnics, la correcta
utilització de procediments i l’anàlisi i creació
de valors de significació. Així mateix, es fixa el
contingut, l’organització i l’avaluació del con-
junt d’assignatures i el projecte final de carre-
ra, que integren el currículum de cada especi-
alitat.

En conseqüència, per tal de regular els dife-
rents aspectes de l’ordenació dels ensenyaments
superiors de disseny, a proposta de la consellera
d’Ensenyament, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora i amb la de-
liberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
1.1 Els ensenyaments superiors de disseny

tindran una durada de tres cursos més la realit-
zació d’un projecte final de carrera, amb una
càrrega lectiva total de 273 crèdits. D’aquests,
270 corresponen a la formació en el centre
educatiu i la resta s’atribueixen al seguiment
tutoritzat del projecte final de carrera.

1.2 S’entén com a crèdit la unitat de valo-
ració acadèmica equivalent a deu hores lecti-
ves.

1.3 La superació de totes les assignatures i
del projecte final de carrera dóna dret al títol de
disseny en l’especialitat corresponent, que serà
equivalent, a tots els efectes, al títol universitari
de diplomat o diplomada.

Article 2
Els ensenyaments superiors de disseny tenen

com a finalitat la preparació de professionals del
disseny qualificats per a la millora de la creació,
l’elaboració, l’ús i el consum de les produccions
industrials i dels serveis, mitjançant el desenvo-
lupament integrat de les capacitats creatives, ex-
pressives, tecnològiques, d’investigació i peda-
gògiques.

Article 3
L’activitat educativa que conforma el cur-

rículum dels ensenyaments superiors de dis-
seny ha de contribuir de forma essencial a
l’assoliment per l’alumnat dels següents ob-
jectius:

a) Gaudir d’una formació global que permeti
desenvolupar-se i adaptar-se a l’entorn del dis-
seny en funció de la pròpia experiència i els in-
teressos vocacionals.

b) Desenvolupar la capacitat creativa, la
sensibilitat artística i el sentit crític en la reso-
lució de problemes propis de l’activitat.

c) Conèixer el marc social, cultural, econò-
mic i professional del disseny en totes les seves
vessants professionals i el seu valor com a fac-
tor d’innovació, desenvolupament i sosteni-
bilitat.

d) Mantenir una actitud crítica i alhora de
recerca de noves alternatives que actualitzin i
millorin l’entorn social i cultural en l’àmbit del
disseny.

e) Orientar la pròpia activitat de disseny tot
considerant aspectes de caràcter social, cultu-
ral i humà, així com de caràcter econòmic i pro-
fessional amb capacitat de referenciar-la i con-
textualitzar-la.

f) Entendre, plantejar i resoldre els proble-
mes formals, funcionals, tècnics i de mercat que
es presenten en l’exercici de la professió.

g) Aplicar les tecnologies més actuals dels
diferents àmbits del disseny, a fi d’aconseguir
un millor aprofitament de les seves potencia-
litats.

h) Dotar-se d’una metodologia i unes eines
d’aprenentatge que permetin accedir a la forma-
ció permanent.

i) Conèixer i valorar el patrimoni cultural
propi per tal de poder intervenir convenient-
ment en el fet català del disseny.

j) Participar amb eficàcia en projectes inter-
disciplinaris i col·laborar en equips de caràcter
multidisciplinari.

k) Analitzar la significació de la producció
segons els valors estètics interculturals en l’àmbit
de l’especialitat, les tendències estètiques, l’evo-
lució sociològica del gust i la fenomenologia del
disseny contemporani.

Article 4
4.1 El currículum dels ensenyaments supe-

riors de disseny s’estructurarà en quatre espe-
cialitats: a) gràfic, b) de productes, c) d’interi-
ors i d) de moda.

4.2 L’especialitat de disseny gràfic té per
finalitat capacitar per a la configuració i forma-
lització de missatges i la seva transcripció en
sistemes visuals.

4.3 L’especialitat de disseny de productes té
per finalitat capacitar per a la configuració ma-
terial i formal dels productes industrials.

4.4 L’especialitat de disseny d’interiors té
per finalitat capacitar per a la configuració i el
tractament de l’espai i de l’ambient per adap-
tar-lo amb eficàcia a un ús determinat.

4.5 L’especialitat de disseny de moda té per
finalitat capacitar per a la configuració material
i formal de productes del sector tèxtil i de la in-
dumentària.

Article 5
Els estudis superiors de disseny tenen com a

objectius específics referits a cadascuna de les
especialitats, el desenvolupament de les següents
capacitats de l’alumne o alumna:

a) Generar propostes creatives que incorpo-
rin adequadament els aspectes funcionals, for-
mals i comunicatius, així com els materials i la
realització en l’àmbit de l’especialitat.

b) Desenvolupar de forma rigorosa un pro-
cés complet de disseny, atenent a aspectes refe-
rencials, normatius i culturals, i aplicant crite-
ris basats en l’enriquiment i millora de l’entorn
i l’activitat humana.

c) Disposar dels recursos expressius propis
del disseny en l’àmbit de l’especialitat, utilitzar-
los amb habilitat i criteri, i incorporar les noves
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tecnologies en el desenvolupament projectual
i en la seva comunicació.

d) Analitzar amb rigor i de forma creativa els
requeriments funcionals i elaborar diverses pro-
postes alternatives compatibles amb la deman-
da.

e) Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat
dels projectes, des de criteris de millora i inno-
vació, atenent a les característiques de l’entorn.

f) Seleccionar els materials atenent a les seves
característiques, propietats, qualitats, compor-
tament, disponibilitat i manera de manipulació,
i incorporar-ne de nous i noves tecnologies, te-
nint en compte criteris ecològics i de sosteni-
bilitat.

g) Conèixer els processos de producció del
sector i saber delimitar amb precisió les compe-
tències pròpies de la professió.

h) Conèixer els processos de disseny de l’àm-
bit de l’especialitat i saber coordinar la pròpia
intervenció amb la d’altres agents, segons les
seqüències i graus de compatibilitat.

i) Aplicar la normativa que incideix en el
desenvolupament de la professió, tant de caràc-
ter tècnic com laboral, de seguretat, d’higiene
i salut, i de protecció del medi ambient.

j) Organitzar, dirigir, coordinar o assessorar
equips de treball vinculats a projectes.

Article 6
6.1 El perfil professional de cada especia-

litat es defineix per les capacitats requerides en
el seu exercici.

6.2 El dissenyador o dissenyadora gràfic,
com a persona experta en comunicació gràfica,
té la responsabilitat de trobar fórmules adequa-
des a cadascuna de les situacions on sorgeixi una
necessitat d’informació i de comunicació, tenint
en compte el seu atractiu, la seva idoneïtat síg-
nica i la seva viabilitat tecnicoproductiva, eco-
nòmica, mediambiental i sociocultural. A més
de conèixer amb profunditat els elements i mit-
jans industrials que permeten la materialització
de les formes gràfiques, ha d’estar capacitat per
a la relació interdisciplinària, la recollida d’in-
formació i la comunicació d’idees. Així mateix,
ha de ser capaç de generar i comunicar propostes
que enriqueixin l’entorn sociocultural i connec-
tin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.

6.3 El dissenyador o dissenyadora de pro-
ductes, com a persona experta en la ideació i
constitució d’objectes, té la responsabilitat de
trobar fórmules adequades a cadascuna de les
funcions d’aquests, tenint en compte el seu atrac-
tiu, la seva idoneïtat sígnica i la seva viabilitat
tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental
i sociocultural. A més de conèixer amb profun-
ditat els elements i mitjans industrials que per-
meten la materialització del producte dissenyat,
ha d’estar capacitat per a la relació interdisci-
plinària, la recollida d’informació i la comuni-
cació d’idees. Així mateix, ha de ser capaç de ge-
nerar i comunicar propostes que enriqueixin
l’entorn sociocultural i connectin amb la sensi-
bilitat del col·lectiu destinatari.

6.4 El dissenyador o dissenyadora d’interi-
ors, com a persona experta en adequacions for-
mals i funcionals de l’espai, té la responsabili-
tat d’establir configuracions constructives i de
parament adequades a la seva finalitat, tenint en
compte el seu atractiu, la seva idoneïtat sígnica
i la seva viabilitat tecnicoproductiva, econòmica,
mediambiental i sociocultural. A més de conèi-
xer amb profunditat els elements i mitjans in-

dustrials que permeten la materialització dels
seus projectes, ha d’estar capacitat per a la re-
lació interdisciplinària, la recollida d’informa-
ció i la comunicació de idees. Així mateix, ha de
ser capaç de generar i comunicar propostes que
enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin
amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.

6.5 El dissenyador o dissenyadora de moda,
com a persona experta creativa del sector del
tèxtil i de la indumentària, té la responsabilitat
de configurar material i formalment els produc-
tes d’aquest àmbit, tenint present les tendèn-
cies de mercat o altres de noves, el seu atrac-
tiu, la seva idoneïtat sígnica i la seva viabilitat
tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental
i sociocultural. A més de conèixer amb profun-
ditat els elements industrials i els oficis del tèxtil
i la indumentària, ha d’estar capacitat per a la
relació interdisciplinària, la recollida d’infor-
mació i la comunicació de idees. Així mateix,
ha de ser capaç de generar i comunicar propos-
tes que enriqueixin l’entorn sociocultural i
connectin amb la sensibilitat del col·lectiu des-
tinatari.

Article 7
7.1 L’estructura del currículum dels ense-

nyaments superiors de disseny en relació al ti-
pus d’assignatures que componen cadascuna de
les especialitats figura a l’annex 1 d’aquest
Decret.

7.2 El currículum dels ensenyaments supe-
riors de disseny conté assignatures que poden
ser troncals, específiques, optatives i de lliure
elecció.

7.3 Les assignatures troncals són obligatò-
ries per a totes les especialitats. Formen el cos
d’assignatures comunes a tot l’alumnat i ga-
ranteixen uns coneixements comuns mínims.
Les assignatures específiques són obligatòries
per a tot l’alumnat d’una determinada espe-
cialitat.

7.4 Són assignatures optatives les que l’es-
tudiant o l’estudianta tria d’acord amb la per-
sona tutora dins d’una oferta diferenciada se-
gons l’especialitat. Ofereixen a l’alumne o
alumna la possibilitat de participar en el disseny
del seu currículum acadèmic. Aquestes assig-
natures corresponen a crèdits de lliure disposició
del centre i tenen com a finalitat l’aprofundiment
de continguts prèviament adquirits i/o potenciar
la diversitat de perfils professionals. Per tal d’ac-
tualitzar l’oferta d’assignatures optatives, els
centres proposaran al Departament d’Ensenya-
ment l’aprovació de la incorporació o modifica-
ció d’assignatures optatives.

7.5 Són assignatures de lliure elecció les
que l’estudiant o l’estudianta escull d’acord
amb la persona tutora d’entre una oferta que
pot incloure assignatures que formen part del
currículum d’una especialitat diferent a la cur-
sada, cursos, monogràfics i assignatures corres-
ponents a diplomatures, llicenciatures o altres
titulacions.

7.6 A l’annex 2 d’aquest Decret es detalla
la correspondència entre les matèries dels aspec-
tes bàsics curriculars dels ensenyaments supe-
riors de disseny, establerts mitjançant el Reial
decret 1496/1999, de 24 de setembre, i les as-
signatures del currículum que fixa aquest De-
cret.

7.7 La distribució de les assignatures en els
cursos corresponents és la que consta a l’annex
3.

7.8 Els objectius de les especialitats així com
els continguts de les diferents assignatures figu-
ren a l’annex 4 d’aquest Decret. S’hi fa constar
la càrrega lectiva de les assignatures, una breu
descripció dels continguts i la tipologia de cada
assignatura, segons que sigui teòrica o pràcti-
ca.

7.9 En totes les especialitats s’estableix un
projecte final de carrera sobre algun tema relatiu
als estudis cursats. Consistirà en la concepció i
desenvolupament d’un projecte de disseny ori-
ginal de l’àmbit de l’especialitat cursada. El
tema, abast i altres elements generals del pro-
jecte seran establerts durant el darrer curs dels
estudis, de comú acord entre l’alumne o l’alum-
na i el director o directora del projecte i amb
el vistiplau de la persona tutora de l’alumne o
l’alumna. La valoració positiva d’aquest pro-
jecte, per part del tribunal nomenat a aquest
efecte, serà indispensable per a l’obtenció del
títol. A l’annex 5 d’aquest Decret s’especifi-
quen les característiques del projecte final de
carrera.

Article 8
8.1 El català, com a llengua pròpia de l’en-

senyament a Catalunya, s’utilitzarà normalment
com a llengua vehicular i d’aprenentatge, res-
pectant els drets lingüístics individuals, d’acord
amb la legislació vigent.

8.2 Els centres garantiran i fomentaran l’ús
de la llengua catalana en tots els àmbits de les
activitats docents, no docents i de recerca. Així
mateix establiran criteris específics d’ús lingüístic
en activitats relacionades amb compromisos
internacionals.

Article 9
Els centres que imparteixin ensenyaments

superiors de disseny també podran impartir
cursos de formació permanent per a persones
amb titulació superior. Igualment, podran ac-
ceptar alumnat per cursar de forma parcial el
currículum que estableix aquest Decret. En cap
cas haver cursat un currículum parcial no do-
narà dret a l’obtenció del títol superior de dis-
seny.

Article 10
10.1 Els centres que imparteixin els ense-

nyaments superiors de disseny elaboraran el seu
projecte de centre, que contindrà els seus prin-
cipals elements definidors, així com els seus
objectius i línies bàsiques per assolir-los, les lí-
nies de formació del propi professorat, les direc-
trius de recerca i investigació educativa, i el fo-
ment del treball en equip del professorat així
com els seus objectius i línies bàsiques per as-
solir-los.

10.2 El desplegament del currículum i la
seva concreció en les diferents assignatures per
cursos, de les quals se’n farà constar la distribu-
ció horària i els criteris d’organització i meto-
dològics, es reflectirà a la planificació anual de
centre, que serà aprovada pel claustre i es farà
publica. Aquesta planificació inclourà els con-
venis efectuats amb altres centres relatius a la
impartició de determinades assignatures del
currículum i els convenis efectuats amb orga-
nismes, institucions, empreses, estudis de dis-
seny o d’art per impartir determinats contin-
guts.

10.3 La relació d’assignatures impartides,
que haurà de ser comunicada al Departament
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d’Ensenyament, constarà a la planificació anual
del centre. La modificació de l’esmentada rela-
ció, si s’escau, també serà comunicada al Depar-
tament d’Ensenyament.

10.4 El Departament d’Ensenyament podrà
autoritzar adaptacions curriculars individualit-
zades, prèviament proposades per la direcció del
centre en el cas d’alumnes en què concorrin si-
tuacions excepcionals.

Article 11
11.1 La planificació anual del centre inclou-

rà els diferents aspectes generals dels processos
d’avaluació de l’ensenyament-aprenentatge de
l’alumnat.

11.2 L’avaluació del procés d’aprenentatge
de l’alumnat tindrà caràcter integrador i global
respecte al futur perfil professional de l’alum-
nat.

11.3 L’avaluació contínua i diferenciada de
cada assignatura serà responsabilitat de la per-
sona docent que la imparteix. L’avaluació in-
tegradora de l’alumnat serà responsabilitat
de l’equip docent que intervé en el procés del
seu aprenentatge durant un període determi-
nat.

11.4 El projecte final de carrera serà ava-
luat per un tribunal format per dos o més pro-
fessors o professores de l’especialitat, un dels
quals podrà ser la persona directora del pro-
jecte.

Article 12
12.1 La planificació anual del centre concre-

tarà els criteris de promoció de curs tenint en
compte les possibles incompatibilitats entre
assignatures.

12.2 Cal superar almenys el 50 per 100 dels
crèdits d’un curs per promocionar-se al curs
següent.

12.3 Es disposarà d’un màxim de quatre
convocatòries per superar cada assignatura i
d’un màxim de dues convocatòries per superar
el projecte final de carrera. Un cop exhaurides
aquestes la direcció del centre podrà, per cau-
ses excepcionals, concedir una convocatòria
extraordinària.

12.4 Els centres podran acceptar la matri-
culació en un nombre de crèdits que no cons-
titueixin un curs, sempre i quan hi hagi un in-
forme favorable de la persona tutora. Aquest
informe haurà de tenir en compte la compa-
tibilitat amb la programació general del cen-
tre.

Article 13
13.1 Els alumnes i les alumnes que obtin-

guin qualificació positiva en l’avaluació de to-
tes les assignatures del currículum i en el pro-
jecte final de carrera tindran dret al títol de
disseny, en el qual hi constarà l’especialitat cur-
sada.

13.2 Els centres, si escau, faran les corres-
ponents certificacions on faran constar l’espe-
cialitat cursada.

Article 14
14.1 La tutoria i l’orientació acadèmica i

professional de l’alumnat seran activitats do-
cents del professorat. La tutoria ha de garantir
que cada alumne o alumna sigui assessorat i
orientat en la selecció d’assignatures i per a la
confecció del seu propi currículum. Els centres

hauran de vetllar per l’adequat exercici de la
tutoria.

14.2 Per tal d’assessorar degudament l’alum-
nat sobre el procés d’aprenentatge i d’avaluació,
els centres garantiran la necessària i adequada co-
ordinació del professorat que intervé en l’acti-
vitat educativa de cada alumne o alumna.

Article 15
Tindrà accés directe als ensenyaments supe-

riors de disseny qui estigui en possessió d’algun
dels títols de tècnic o tècnica superior d’arts
plàstiques i disseny, o d’un títol declarat equi-
valent.

Article 16
16.1 Per a l’accés als ensenyaments superi-

ors de disseny caldrà estar en possessió del tí-
tol de batxillerat, o equivalent, i haver superat
la prova d’accés.

16.2 També s’hi podrà accedir sense com-
plir els requisits acadèmics esmentats mitjançant
la superació d’una prova d’accés a l’especiali-
tat a què s’opti, adreçada a persones majors de
vint-i-cinc anys, descrita a l’article 20 d’aquest
Decret. La finalitat d’aquesta prova és que l’as-
pirant pugui demostrar que posseeix tant els co-
neixements i aptituds propis del batxillerat com
les habilitats específiques i coneixements bà-
sics necessaris per cursar amb aprofitament els
ensenyaments superiors de disseny.

16.3 L’ingrés en un centre per cursar estu-
dis superiors de disseny es farà un cop supera-
da la prova d’accés i sempre que hi hagi places
en l’especialitat sol·licitada. Les places seran
cobertes per ordre decreixent de les puntuaci-
ons obtingudes a la prova d’accés, amb priori-
tat per a les persones aspirants que s’hagin pre-
sentat a la prova d’accés en el centre en què
volen cursar els estudis.

Article 17
17.1 Les proves d’accés als ensenyaments

superiors de disseny seran convocades anual-
ment pel Departament d’Ensenyament.

17.2 L’objectiu de les proves serà verifi-
car la possessió d’aptituds específiques per
cursar amb aprofitament estudis superiors
de disseny en l’especialitat a què es vol ac-
cedir.

17.3 Es constituirà un tribunal qualificador
per cada especialitat format per un president
o presidenta i quatre vocals. Els components
del tribunal seran persones titulades de l’es-
pecialitat o professorat d’ensenyament supe-
rior amb coneixements específics d’aquest
àmbit. El president o presidenta i els quatre
vocals seran designats pel Departament d’En-
senyament a proposta del mateix centre do-
cent d’entre el seu professorat. El tribunal
podrà demanar l’assessorament d’altres pro-
fessionals especialistes en les matèries incloses
en la prova.

17.4 Les diferents parts de la prova es po-
dran realitzar en diverses sessions.

17.5 L’aspirant disposarà fins a un màxim de
quatre convocatòries per a la superació de la
prova d’accés.

17.6 Si la qualificació obtinguda en la pro-
va d’accés no és suficient per a l’obtenció de
plaça, l’aspirant podrà tornar a fer la prova en
successives convocatòries per tal de millorar la
qualificació.

Article 18
18.1 La prova d’accés a què fa referència

l’article anterior constarà de dos exercicis.
18.2 El primer exercici versarà sobre les

següents matèries del nivell educatiu precedent:
llengua catalana i literatura, llengua castellana
i literatura, història, matemàtiques, física i quí-
mica i llengua estrangera. Cada aspirant selec-
cionarà tres d’aquestes matèries i desenvoluparà
per escrit una qüestió de cadascuna de les ma-
tèries elegides. A tal efecte, el tribunal propo-
sarà quatre qüestions de cada matèria. El temps
màxim per a cada matèria serà de seixanta mi-
nuts.

18.3 En aquest primer exercici es valoraran
tant els coneixements del nivell educatiu prece-
dent, com el grau de maduresa quant a la com-
prensió de conceptes, la utilització del llenguat-
ge, la capacitat d’anàlisi i síntesi i l’adequada
integració dels fenòmens tractats en altres dis-
ciplines afins.

18.4 El segon exercici constarà de dues sec-
cions:

a) La primera secció, amb una durada mà-
xima de cinc hores, consistirà en la realització
d’una representació d’un model tridimensional
mitjançant l’aplicació de tècniques i llenguatges
propis del dibuix artístic i la representació
d’aquest o un altre model diferent en un siste-
ma propi dels llenguatges de representació tèc-
nica.

b) La segona secció, amb una durada màxima
d’una hora, consistirà en la realització amb
tècnica lliure d’una composició a color, basada
en la lliure interpretació d’un model propo-
sat.

La qualificació del segon exercici serà la mit-
jana aritmètica de les qualificacions obtingudes
en les dues seccions. La qualificació d’ambdu-
es seccions s’expressarà en termes numèrics amb
dos decimals, entre 1 i 10 punts.

18.5 En la primera secció del segon exer-
cici es valorarà la qualitat, tant artística com
tècnica, de la representació, així com les ap-
tituds creatives, les habilitats, les destreses,
la sensibilitat artística demostrada en la re-
alització de l’exercici, els coneixements, la ca-
pacitat per crear i resoldre problemes, la qua-
litat estètica i la precisió en l’acabament del
treball, així com la correcta selecció i utilit-
zació de les tècniques i els procediments ar-
tístics emprats. En la segona secció del segon
exercici es valoraran les aptituds creatives,
les habilitats, les destreses, la imaginació i la
sensibilitat artística demostrada en la realit-
zació de l’exercici, els coneixements, la ca-
pacitat per crear i resoldre problemes com-
positius, la qualitat estètica i la precisió en
l’acabament del treball, així com la correc-
ta selecció i utilització de les tècniques i els
procediments artístics emprats.

Article 19
19.1 La qualificació del primer i segon exer-

cicis s’expressarà en termes numèrics amb dos
decimals, entre 1 i 10 punts, i per a la seva su-
peració serà precís obtenir una puntuació igual
o superior a 5 punts.

19.2 La qualificació final de la prova d’ac-
cés resultarà de fer la mitjana ponderada, al 40
per 100 i al 60 per 100, respectivament, de les
puntuacions obtingudes en els dos exercicis
superats. Aquesta qualificació s’expressarà en
termes numèrics amb dos decimals, entre 1 i 10
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punts, i per a la seva superació serà precís
obtenir una puntuació igual o superior a 5
punts.

Article 20
20.1 La prova d’accés a què fa referència

l’article 16.2 d’aquest Decret constarà de dues
parts:

a) Primera part: mitjançant la realització dels
exercicis que es determinin, l’aspirant haurà de
demostrar que posseeix els coneixements cor-
responents a l’etapa educativa anterior. L’ava-
luació de cadascun dels exercicis s’expressarà en
termes de qualificació numèrica d’1 a 10, sen-
se decimals. La superació d’aquesta primera part
de la prova, que tindrà caràcter eliminatori als
efectes de participació en els exercicis de la se-
gona part d’aquesta prova, requerirà que la nota
mitjana de la totalitat dels exercicis sigui, com
a mínim, de 5.

b) Segona part: realització de les dues secci-
ons de l’exercici descrit a l’article 18.4 d’aquest
Decret. La qualificació d’aquesta segona part
serà la mitjana aritmètica de les qualificaci-
ons obtingudes en les dues seccions. La qua-
lificació d’ambdues seccions s’expressarà en
termes numèrics amb dos decimals, entre 1
i 10 punts.

20.2 La qualificació global de la prova re-
sultarà de fer la mitjana aritmètica entre les
puntuacions obtingudes a les dues parts.

La qualificació de la primera i de la segona
part s’expressarà en termes numèrics amb dos
decimals, entre 1 i 10 punts, i per a la seva su-
peració serà precís obtenir una puntuació igual
o superior a 5 punts.

La qualificació global de la prova d’accés
resultarà de fer la mitjana ponderada, al 40 per
100 i al 60 per 100, respectivament, de les pun-
tuacions obtingudes en la primera part i en la
segona part. Aquesta qualificació global s’ex-
pressarà en termes numèrics amb dos decimals,
entre 1 i 10 punts, i per a la seva superació serà
precís obtenir una puntuació igual o superior a
5 punts.

Article 21
21.1 El Departament d’Ensenyament de-

terminarà les places disponibles per especiali-
tats, atenent a la capacitat dels centres i a les
necessitats dels diferents sectors professionals.

21.2 Es reservarà el 25 per 100 de les pla-
ces per als qui accedeixin segons el que disposa
l’article 15 d’aquest Decret. Així mateix, el De-
partament d’Ensenyament determinarà el per-
centatge de places que s’haurà de reservar per
a les persones que accedeixin segons el que
disposa l’article 16.2 d’aquest Decret.

21.3 Els centres podran fer una reserva de
places per a persones estudiants que no siguin
ciutadanes de la Unió Europea però que hagin
superat la prova en el propi centre. En cap cas
aquesta reserva de places podrà ser superior al
15 per 100 del total de l’oferta. Aquesta reserva
de places serà global i no per especialitats. En
el cas que aquestes places no es cobreixin amb
alumnat d’aquesta procedència, passaran al
règim de cobertura ordinari.

21.4 En el cas que quedin places vacants en
alguna especialitat s’adjudicaran d’acord amb
el següent ordre de preferència:

a) Aspirants que hagin superat la prova
d’accés en el centre on volen cursar els ensenya-

ments o que l’hagin superat en convocatòries an-
teriors.

b) Aspirants que hagin superat la prova d’ac-
cés en un altre centre i durant el curs acadèmic
de la convocatòria.

c) Aspirants que hagin superat la prova d’ac-
cés en un altre centre i en convocatòries ante-
riors

21.5 Quan es produeixin circumstàncies
d’igualtat entre aspirants per a l’adjudicació
de la corresponent plaça, aquesta es dirimirà
d’acord amb els següents criteris:

a) Quan s’accedeixi mitjançant prova espe-
cifica d’accés, a través de la millor nota mitja-
na de l’expedient del batxillerat o, en el seu cas,
de les qualificacions corresponents al tercer curs
del batxillerat unificat i polivalent i al curs d’ori-
entació universitària.

b) Quan s’accedeixi segons el que disposa
l’article 15 d’aquest Decret, mitjançant la mi-
llor qualificació del cicle de formació especí-
fica de grau superior cursat. En el cas del títol
equivalent de graduat o graduada en arts apli-
cades i oficis artístics, la millor qualificació de
revàlida.

c) Quan s’accedeixi segons el que dispo-
sa l’article 16.2 d’aquest Decret, a través de
la millor qualificació obtinguda en la sego-
na part de la prova prevista en l’esmentat
article.

Article 22
22.1 L’avaluació del procés d’aprenentatge

de l’alumnat que es basarà en el grau d’assoli-
ment dels objectius generals dels ensenyaments
superiors de disseny i els objectius i continguts
específics de cada especialitat i assignatura, tin-
drà en compte:

a) La concepció, planificació i desenvolupa-
ment dels projectes de disseny d’acord amb els
requisits i condicionaments tècnics, funcionals,
estètics i comunicatius.

b) El coneixement del marc econòmic i or-
ganitzatiu empresarial i la capacitat per for-
mar-ne part i organitzar, dirigir, coordinar i/
o assessorar equips de treball vinculats als pro-
jectes, millorant els factors d’identitat, inno-
vació i desenvolupament de la qualitat empre-
sarial.

c) La sensibilitat estètica i les capacitats
d’anàlisi, de síntesi i de sentit crític, així com
la creativitat demostrada en la resolució de
problemes formals, funcionals i comunica-
tius.

d) Correcta utilització i recerca dels llenguat-
ges plàstics, les tècniques artístiques i els valors
simbòlics.

e) La comprensió de la història de l’art i
de la història del disseny, de la seva signi-
ficació estètica i de la seva evolució sociolò-
gica.

f) L’anàlisi, la interpretació i la producció
d’informació relativa als processos d’investi-
gació i desenvolupament dels productes i ser-
veis.

g) El desenvolupament de les tècniques, els
procediments dels índexs de qualitat de les pro-
duccions i la capacitat per adaptar-se a l’evolució
tecnològica i industrial.

h) El coneixement de les característiques de
les principals matèries i components que inter-
venen en els productes.

i) El coneixement de processos i fases de
fabricació, producció i/o manufacturació més

usuals en l’àmbit sectorial corresponent a cada
especialitat.

j) El coneixement del marc legal i normatiu
que regula i condiciona l’activitat professional
i les mesures sobre la protecció a la creació ar-
tística i industrial i sobre la protecció de la sa-
lut i el medi ambient.

k) La capacitat demostrada per integrar-se
en equips de caràcter interdisciplinari, per a l’au-
toaprenentatge i per a la transferència dels co-
neixements.

l) L’interès demostrat per la protecció,
promoció i creixement del llegat patrimonial.

m) El coneixement dels requisits que afec-
ten aspectes mediambientals, en especial els
referits a les possibilitats de reutilització i de
reciclatge, i als criteris de sostenibilitat.

22.2 L’avaluació serà diferenciada per a
cada una de les assignatures que constitueixen
el currículum. En l’avaluació del projecte final
de carrera, atès el seu caràcter integrador, es
tindrà en compte el tractament que s’hagi fet de
les diferents àrees del currículum.

Article 23
Periòdicament i, en tot cas, en un termini

no superior a cinc anys, es procedirà a revisar
i, si escau, actualitzar els ensenyaments supe-
riors de disseny regulats en el present Decret,
a fi de garantir la seva permanent adaptació
a l’evolució de l’exercici professional, la inves-
tigació i creació artística, així com la demanda
social.

Barcelona, 27 d’agost de 2002

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Estructura del currículum dels ensenyaments
superiors de disseny

Durada: 273 crèdits.
Assignatures teoricopràctiques impartides al

centre (270 crèdits):
a) Troncals: 96 crèdits.
b) Obligatòries de l’especialitat: 132 crèdits.
c) Optatives: 28 crèdits.
d) De lliure elecció: 14 crèdits.
Seguiment tutorial del final de carrera: 3 crè-

dits.

ANNEX 2

Correspondència entre matèries dels aspectes
bàsics curriculars i assignatures del currículum

Matèries troncals
1. Fonaments artístics (36 crèdits) correspon

a les assignatures: a) La percepció visual (9 crè-
dits), b) El llenguatge visual (9 crèdits) i c) Ta-
ller d’expressió (18 crèdits).

2. Història i teoria de l’art i del disseny (12
crèdits) correspon a les assignatures: a) Histò-
ria i teoria de l’art (6 crèdits) i b) Història i te-
oria del disseny (6 crèdits).

3. Fonaments científics (9 crèdits) correspon
a l’assignatura: Fonaments científics del disseny
(9 crèdits).
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4. Sistemes de representació (6 crèdits)
correspon a l’assignatura: Sistemes de represen-
tació (6 crèdits).

5. Projectes bàsics (6 crèdits) correspon a les
assignatures: a) Fonaments del projecte (6 crè-
dits) i b) Projecte de síntesi (27 crèdits).

Matèries específiques de l’especialitat de dis-
seny gràfic

1. Ciència i tecnologia aplicades al disseny
gràfic (31,5 crèdits) correspon a les assignatu-
res: a) Història del disseny gràfic (6 crèdits), b)
Introducció als materials i tècniques del disseny
gràfic (9 crèdits), c) Materials i tècniques del
disseny gràfic (9 crèdits), d) Iniciació en tecno-
logies analògiques i digitals (12 crèdits) i e)
Tecnologies analògiques i digitals (12 crèdits).

2. Projectes: gràfic i de la comunicació (18
crèdits) correspon a les assignatures: a) Projectes
gràfics (9 crèdits) i b) Projectes interdisciplinaris
(9 crèdits).

3. Conjunts gràfics i il·lustració (18 crèdits)
correspon a l’assignatura: Il·lustració (18 crè-
dits).

4. Ciències socials i legislació aplicades al
disseny gràfic (12 crèdits) correspon a les assig-
natures: a) Ciències socials aplicades al disseny
(6 crèdits), b) Entorn professional (6 crèdits),
c) Gestió empresarial (6 crèdits) i d) Pràctica
professional (30 crèdits).

Matèries específiques de l’especialitat de dis-
seny de productes

1. Ciència i tecnologia aplicades al disseny
de productes (31,5 crèdits) correspon a les as-
signatures: a) Història del disseny industrial (6
crèdits), b) Materials i processos en el disseny
de productes (9 crèdits), c) Biònica i estructu-
res en el disseny de productes (6 crèdits), d)
Ergonomia (6 crèdits) i e) Tecnologies analògi-
ques i digitals (15 crèdits).

2. Projectes: producte industrial (21 crèdits)
correspon a les assignatures: a) Models, maque-
tes i prototipus (6 crèdits), b) Projectes de dis-
seny de productes (9 crèdits) i c) Projectes in-
terdisciplinaris (9 crèdits).

3. Envasos i embalatges (15 crèdits) corres-
pon a l’assignatura: disseny d’envasos i emba-
latge (18 crèdits).

4. Ciències socials i legislació aplicades al
disseny de productes (12 crèdits) correspon a les
assignatures: a) Ciències socials aplicades al
disseny (6 crèdits), b) Entorn professional (6
crèdits), c) Gestió professional (6 crèdits) i d)
Pràctica professional (30 crèdits).

Matèries específiques de l’especialitat de dis-
seny d’interiors

1. Ciència i tecnologia aplicades al disseny
d’interiors (37,5 crèdits) correspon a les assig-
natures: a) Història del disseny d’interiors (6
crèdits), b) Expressió i representació (9 crèdits),
c) Tecnologia de l’edificació (12 crèdits), d)
Instal·lacions (15 crèdits) i e) Acabats i materials
(12 crèdits).

2. Projectes: interiors (18 crèdits) correspon
a les assignatures: a) Projectes d’interiorisme (9
crèdits) i b) Projectes interdisciplinaris (9 crè-
dits).

3. Condicionament i rehabilitació d’edificis
i espais (12 crèdits) correspon a les assignatu-
res: a) Condicionament d’espais (6 crèdits) i b)
Rehabilitació (6 crèdits).

4. Ciències socials i legislació aplicades al
disseny d’interiors (12 crèdits) correspon a les

assignatures: a) Ciències socials aplicades al
disseny (6 crèdits), b) Entorn professional (6
crèdits) i c) Pràctica professional (30 crèdits).

Matèries específiques de l’especialitat de dis-
seny de moda

1. Ciència i tecnologia aplicades al disseny
de moda (37,5 crèdits) correspon a les assigna-
tures: a) Història del disseny d’indumentària (6
crèdits), b) Materials i tecnologies del sector
tèxtil i de la indumentària (6 crèdits), c) Tecno-
logia del gènere de punt (6 crèdits), d) Tecno-
logia dels teixits de calada (6 crèdits), e) Tecno-
logia dels gèneres estampats (6 crèdits), f) Tints
i colorimetria (3 crèdits) i g) Tecnologies ana-
lògiques i digitals (12 crèdits).

2. Projectes: Tèxtil i moda (18 crèdits) cor-
respon a les assignatures: a) Projectes: Tèxtil i
indumentària (9 crèdits) i b) Projectes interdis-
ciplinaris (9 crèdits).

3. Estilisme i estètica (12 crèdits) corres-
pon a les assignatures: a) Estilisme (6 crèdits)
i b) Modelisme i prototipus. Moulage (6 crè-
dits).

4. Ciències socials i legislació aplicades al
disseny de moda (12 crèdits) correspon a les as-
signatures: a) Ciències socials aplicades al dis-
seny (6 crèdits), b) Entorn professional (6 crè-
dits), c) Gestió empresarial (6 crèdits) i d)
Pràctica professional (30 crèdits).

ANNEX 3

Distribució d’assignatures en els diferents cursos

Especialitat de disseny gràfic
Primer curs (90 crèdits): La percepció visu-

al (9 crèdits), El llenguatge visual (9 crèdits),
Taller d’expressió (18 crèdits), Història i teoria
de l’art (6 crèdits), Història i teoria del disseny
(6 crèdits), Fonaments científics del disseny (9
crèdits), Sistemes de representació (6 crèdits),
Fonaments del projecte (6 crèdits), Introducció
als materials i tècniques del disseny gràfic (9
crèdits), Iniciació en tecnologies analògiques i
digitals (12 crèdits).

Segon curs (78 crèdits): Història del disseny
gràfic (6 crèdits), Materials i tècniques del dis-
seny gràfic (9 crèdits), Tecnologies analògiques
i digitals (12 crèdits), Projectes gràfics (9 crèdits),
Projectes interdisciplinaris ( 9 crèdits), Il·-
lustració (18 crèdits), Ciències socials aplicades
al disseny (6 crèdits), Assignatures optatives (9
crèdits).

Tercer curs (72 crèdits): Entorn professional
( 6 crèdits), Gestió empresarial (6 crèdits), Pro-
jecte de síntesi (27 crèdits), Assignatures opta-
tives (19 crèdits), Assignatures de lliure elecció
(14 crèdits).

L’assignatura Pràctica professional (30 crè-
dits) es podrà  assignar a un curs o distribuir-la
en més d’un, d’acord amb la programació del
centre i la disponibilitat de les empreses, estu-
dis o tallers on s’hagi de realitzar.

Especialitat de disseny de productes
Primer curs (90 crèdits): La percepció visu-

al ( 9 crèdits), El llenguatge visual (9 crèdits),
Taller d’expressió (18 crèdits), Història i teoria
de l’art (6 crèdits), Història i teoria del disseny
(6 crèdits), Fonaments científics del disseny (9
crèdits), Sistemes de representació (6 crèdits),
Fonaments del projecte (6 crèdits), Ergonomia
(6 crèdits), Tecnologies analògiques i digitals (15
crèdits).

Segon curs (78 crèdits): Història del dis-
seny industrial (6 crèdits), Materials i proces-
sos en el disseny de productes (9 crèdits),
Biònica i estructures en el disseny de produc-
tes (6 crèdits), Models, maquetes i prototi-
pus (6 crèdits), Projectes de disseny de pro-
ductes (9 crèdits), Projectes interdisciplinaris
(9 crèdits), Disseny d’envasos i embalatge (18
crèdits), Ciències socials aplicades al disseny
(6 crèdits), Assignatures optatives (9 crèdits).

Tercer curs (72 crèdits): Entorn professi-
onal ( 6 crèdits), Gestió empresarial (6 crè-
dits), Projecte de síntesi (27 crèdits), Assig-
natures optatives (19 crèdits), Assignatures
de lliure elecció (14 crèdits).

L’assignatura pràctica professional (30 crè-
dits) es podrà assignar a un curs o distribuir-
la en més d’un, d’acord amb la programació del
centre i la disponibilitat de les empreses, estu-
dis o tallers on s’hagi de realitzar.

Especialitat de disseny d’interiors
Primer curs (90 crèdits): La percepció vi-

sual ( 9 crèdits), El llenguatge visual (9 crè-
dits), Taller d’expressió (18 crèdits), Histò-
ria i teoria de l’art (6 crèdits), Història i teoria
del disseny (6 crèdits), Fonaments científics
del disseny (9 crèdits), Sistemes de represen-
tació (6 crèdits), Fonaments del projecte (6
crèdits), Expressió i representació (9 crèdits),
Tecnologia de l’edificació (12 crèdits).

Segon curs (78 crèdits): Història del disseny
d’interiors (6 crèdits), Instal·lacions (15 crèdits),
Acabats i materials (12 crèdits), Projectes d’in-
teriorisme (9 crèdits), Projectes interdiscipli-
naris (9 crèdits), Condicionament d’espais (6
crèdits), Rehabilitació (6 crèdits), Ciències
socials aplicades al disseny (6 crèdits), Assig-
natures optatives (9 crèdits).

Tercer curs (72 crèdits): Entorn professional
( 6 crèdits), Gestió empresarial (6 crèdits), Pro-
jecte de síntesi (27 crèdits), Assignatures opta-
tives (19 crèdits), Assignatures de lliure elecció
(14 crèdits).

L’assignatura Pràctica professional (30 crè-
dits) es podrà assignar a un curs o distribuir-la
en més d’un, d’acord amb la programació del
centre i la disponibilitat de les empreses, estu-
dis o tallers on s’hagi de realitzar.

Especialitat de disseny de moda
Primer curs (87 crèdits): La percepció visu-

al ( 9 crèdits), El llenguatge visual (9 crèdits),
Taller d’expressió (18 crèdits), Història i teoria
de l’art (6 crèdits), Història i teoria del disseny
(6 crèdits), Fonaments científics del disseny (9
crèdits), Sistemes de representació (6 crèdits),
Fonaments del projecte (6 crèdits), Materials i
tecnologies del sector tèxtil i de la indumentà-
ria (6 crèdits), Tecnologies analògiques i digitals
(12 crèdits).

Segon curs (78 crèdits): Història del disseny
d’indumentària (6 crèdits), Tecnologia del gè-
nere de punt (6 crèdits), Tecnologia dels tei-
xits de calada (6 crèdits), Tecnologia dels gè-
neres estampats (6 crèdits), Projectes: Tèxtil
i indumentària (9 crèdits), Projectes interdis-
ciplinaris (9 crèdits), Estilisme (6 crèdits), Mo-
delisme i prototipus. Moulage (6 crèdits),
Tècniques de patronatge industrial i escalat
de talles (9 crèdits), Ciències socials aplicades
al disseny ( 6 crèdits), Assignatures optatives
(9 crèdits).

Tercer curs (75 crèdits): Tints i colorimetria
(3 crèdits), Entorn professional ( 6 crèdits),
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Gestió empresarial (6 crèdits), Projecte de sín-
tesi (27 crèdits), Assignatures optatives (19
crèdits), Assignatures de lliure elecció (14 crè-
dits).

L’assignatura pràctica professional (30 crè-
dits) es podrà assignar a un curs o distribuir-la
en més d’un, d’acord amb la programació del
centre i la disponibilitat de les empreses, estu-
dis o tallers on s’hagi de realitzar.

ANNEX 4

Assignatures, nombre de crèdits i continguts dels
ensenyaments superiors de disseny

Assignatures troncals
1. La percepció visual
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: percepció visual. Aspectes

generals. Relació entre estímul i percepció.
Teories fonamentals de la percepció visual. Les
variables espacials i temporals. Percepció d’imat-
ges fixes i mòbils. Percepció del color. Teories
del color. Les il·lusions perceptives. Efectes de
l’actitud i l’experiència de l’observador sobre la
percepció.

2. El llenguatge visual
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: la forma i els seus límits cul-

turals. Forma analògica i forma convencional.
La imatge visual com a signe. Relació entre el
signe visual i el referent. Teories bàsiques del
significat en els llenguatges visuals. Semiologia
i missatges visuals. Modalitats de producció
icònica.

Elements, formes, processos i estructures de
la comunicació visual. Creació i producció de
missatges visuals. El discurs visual i les seves
funcions comunicatives: informatives, persua-
sives i expressives.

3. Taller d’expressió
a) Durada: 18 crèdits.
b) Continguts: tècniques i processos de cre-

ació i difusió de missatges visuals. Elaboració
d’imatges per a procediments gràfics i info-
gràfics. Creació i anàlisi comparativa de dis-
cursos visuals segons la seva funció comunica-
tiva. Fonamentació pràctica dels procediments,
tècniques i llenguatges aplicables al desenvo-
lupament de projectes.

4. Història i teoria de l’art
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: principals obres artístiques

des de l’antiguitat fins als nostres dies, amb es-
pecial èmfasi en els períodes de major incidèn-
cia en la història de la humanitat. Criteris d’anà-
lisi i interpretació segons les diferents teories
de l’art.

5. Història i teoria del disseny
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: evolució del disseny des de la

Revolució industrial fins als nostres dies, atenent
a conceptes bàsics de la teoria del disseny: for-
ma i funció, la qüestió de l’ornament, funció
simbòlica i utilitària, relació entre disseny i des-
envolupament antropològic i cultural dels po-
bles. Anàlisi i crítica de diferents objectes de
disseny.

6. Fonaments científics del disseny
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: elements matemàtics i mètodes

estadístics per a l’anàlisi, la simulació i la interpre-
tació geomètrica, tècnica i socioeconòmica. Con-

ceptes fisicoquímics i la seva articulació en lleis,
teories i models. Principis mecànics i funcionals
dels éssers vius aplicables a la generació de dis-
senys. Comportament de materials: caracterís-
tiques i propietats mecàniques, tèrmiques, òp-
tiques, electromagnètiques i químiques.

7. Sistemes de representació
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: representació tècnica de l’es-

pai, dels objectes i productes. Sistemes de repre-
sentació com a instruments que garanteixen la
transmissió de formes i invencions. Normativa
específica aplicable als projectes de disseny grà-
fic, disseny de productes, disseny d’interiors i
disseny de moda.

8. Fonaments del projecte
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: metodologies de realització

dels projectes. Criteris d’anàlisi, síntesi i meto-
dològics per a la resolució dels projectes. Des-
envolupament del procés de disseny: encàrrec,
avantprojecte, avaluació, prototipus i verifica-
ció.

9. Projecte de síntesi
a) Durada: 27 crèdits.
b) Continguts: elaboració d’un projecte. Ob-

jectius. Condicionaments. Estudi de mercat.
Plànols, maquetes i/o prototipus. Anàlisi de
viabilitat productiva i econòmica. Memòria del
projecte.

Assignatures específiques de l’especialitat de
disseny gràfic

1. Història del disseny gràfic
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: evolució del disseny gràfic des

de l’aparició de la impremta fins a l’actualitat.
Referència amb els moviments, estils artístics i
altres formes d’expressió plàstica. Desenvolu-
pament del cartellisme. Evolució dels mitjans i
de les tècniques d’expressió gràfica en relació
a la seva funció social.

2. Introducció als materials i tècniques del
disseny gràfic.

a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: materials, tècniques i uti-

llatge emprats al llarg del temps en la produc-
ció gràfica. La seva evolució. Avantatges i
inconvenients determinants de la seva im-
plantació i vigència. Criteris per a l’elecció
de mitjans.

3. Materials i tècniques del disseny gràfic
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: arts gràfiques. Descripció,

estudi, classificació i anàlisi de les matèries pri-
meres, materials elaborats i reciclats, utilitzats
per als suports i altres elements de la producció
gràfica. Sistemes d’edició. Maquinàries, utillatge,
eines i el seu control. Fotomecànica, croma-
tologia, colorimetria i fotometria. Tècniques i
processos de creació i difusió gràfica. Fotogravat,
offset, gravat calcogràfic, serigrafia, litografia.
Elements, processos, fases i etapes. Tipografia.
Cal·ligrafia. Funció, característiques i aplicació
de les tipografies bàsiques.

4. Iniciació en tecnologies analògiques i
digitals

a) Durada: 12 crèdits.
b) Continguts: fotografia. Utillatge fotogrà-

fic. Procés del revelatge fotogràfic. El retoc fo-
togràfic. Composició i manipulació d’imatges.
Fotomecànica digital.

5. Tecnologies analògiques i digitals
a) Durada: 12 crèdits.

b) Continguts: el vídeo i l’animació. Aplicació
de l’utillatge fotogràfic en els processos d’edi-
ció. Els mitjans informàtics. Programes informà-
tics més usuals en la pràctica professional. La
imatge digital. Fotomecànica digital.

6) Projectes gràfics
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: projectes gràfics específics.

Anàlisi dels condicionaments tècnics i tecno-
lògics, funcionals i comunicatius. Creació de
logotips i marques; criteris de percepció, as-
sociació, identificació i comunicació. Disseny
editorial. Composició de textos. Compaginació
i maquetació. Ús de la tipografia amb objectius
definits. Cicle de vida del producte. Requisits i
especificacions. Ideació i esbossos. Realització
d’esbossos. Realització de propostes i memòries.
Pressupostos i anàlisis de viabilitat. Gestió del
projecte. Aplicació de noves tecnologies al dis-
seny gràfic. Disseny de pàgines web. Material
de presentació i nivells d’acabat. Realització de
maquetes i originals.

7. Projectes interdisciplinaris
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: definició i realització de pro-

jectes de productes de disseny interdisciplina-
ris. Contenidors i embalatges. L’envàs com a
mitjà de comunicació. Adhesius, etiquetatges,
tancaments, tractaments i acabats. Senyalitza-
ció d’espais complexos. Percepció espacial i
recorreguts visuals i físics. Iconologia i psicolo-
gia. L’entorn comercial. La imatge comercial i
la seva concreció en els diferents elements que
conformen l’entorn: Espai, mobiliari, indumen-
tària, envasos i embalatges, etc. L’entorn de les
televisions i de les administracions i serveis
públics i privats. El treball en equips pluridisci-
plinaris.

8. Il·lustració
a) Durada: 18 crèdits.
b) Continguts: procediments, tècniques i

metodologies de la il·lustració. Il·lustració pu-
blicitària, científica, tècnica, editorial i per als
mitjans d’informació i comunicació. Anàlisi de
l’evolució històrica, pel que fa a les caracterís-
tiques, els requeriments, les especificacions i els
condicionants tecnicotecnològics, funcionals,
comunicatius i estètics del disseny editorial i la
il·lustració gràfica. Procediments, tècniques i
metodologies de l’animació. Il·lustració assistida
per ordinador.

9. Ciències socials aplicades al disseny
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: antropologia aplicada. Anàlisi

de les societats complexes, la ciutat i la vida
urbana. Teories de la imatge, de la informació
i de la comunicació humana. Fenomenologia del
procés de constitució de models socioculturals.
Configuració simbòlica de la demanda/consum.
Teoria de la publicitat. Anàlisi de productes
publicitaris. Estructura sociològica del gust.
Moda i consum. El disseny i el procés de soci-
alització. El disseny i l’ecologia.

10. Entorn professional
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: àmbit professional, alterna-

tives i possibilitats. Organismes i associacions
professionals. Legislació i normativa relativa al
sector gràfic. Dret usual de la propietat intel·-
lectual, laboral, administratiu, fiscal i de patents.

11. Gestió empresarial
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: tècniques d’organització per

a la millora dels processos i mètodes de produc-
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ció industrial. Fonaments, dades socioeconò-
miques, mètodes i tècniques de gestió i recerca
en màrqueting.

12. Pràctica professional
a) Durada: 30 crèdits.
b) Continguts: aplicació a supòsits pràctics

o encàrrecs reals de les tècniques, procedi-
ments, eines, equipaments maquinària i utillat-
ge per a la producció usual a l’àmbit sectorial.
Organització del treball. Manteniment i espe-
cificacions tècniques. Prevenció de riscos labo-
rals.

Assignatures específiques de l’especialitat de
disseny de productes

1. Història del disseny industrial
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: evolució del disseny industrial

des de la revolució industrial fins a l’actualitat.
Referència amb els moviments, estils artístics i
altres formes d’expressió plàstica.

2. Materials i processos en el disseny de
productes

a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: descripció, estudi, classificació

i anàlisi de les matèries primeres, materials ela-
borats i reciclats utilitzats en l’àmbit dels sectors
industrials majoritaris. Classificació i descripció
de les operacions bàsiques i de les etapes o fa-
ses de les tècniques i processos industrials i ma-
nufacturers.

3. Biònica i estructures en el disseny de
productes

a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: formes i sistemes de la na-

tura, de les superfícies, estructures i sistemes
naturals. Principis mecànics i funcionals de les
formes vives i la seva aplicació en la genera-
ció de dissenys. Estudi de les superfícies. Re-
quisits d’imatge. Tipologia, elements, meca-
nismes, comportaments i càlcul d’estructures
i sistemes.

4. Ergonomia
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: funcions utilitàries i la seva

vinculació als criteris ergonòmics.
Criteris d’aplicació dels paràmetres antropo-

mètrics en els conceptes de funció, ús i utilitat.
Anàlisi de les activitats bàsiques socials i pro-
fessionals del subjecte.

5. Tecnologies analògiques i digitals
a) Durada: 15 crèdits.
b) Continguts: els mitjans informàtics. Apli-

cació dels programes informàtics més usuals en
la pràctica professional. La imatge digital. Fo-
tomecànica digital. Fotografia.

6. Models, maquetes i prototipus
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: material de presentació i ni-

vells d’acabat. Definició i realització de models,
maquetes, prototipus i presèries. Prototipus de
treball.

7. Projectes de disseny de productes
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: projectes específics. Anàlisi

de l’evolució històrica dels usos i productes, dels
condicionants tècnics, tecnològics, funcionals i
comunicatius. Cicle de vida del producte. Re-
quisits i especificacions. Idees i esbossos. Plànols
i memòria. Pressupostos i anàlisi de viabilitat.
Resolució dels projectes. Criteris de qualitat.
Avaluació i verificació. Gestió de projectes in-
dustrials. Noves tecnologies aplicades al disseny
i a la producció industrial. Informàtica global i

disseny integral. Xarxes ofimàtiques. Mode-
lització i simulació. Comunicacions integrades.
Organització dels treballs. Tècniques de proto-
tipus ràpids.

8. Projectes interdisciplinaris
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: definició i realització de pro-

jectes de productes de disseny interdisciplina-
ris. Contenidors i embalatges. L’envàs com a
mitjà de comunicació. Adhesius, etiquetatges,
tancaments, tractaments i acabats. Senyalitza-
ció d’espais complexos. Percepció espacial i
recorreguts visuals i físics. Iconologia i psicolo-
gia. L’entorn comercial. La imatge comercial i
la seva concreció en els diferents elements que
conformen l’entorn: espai, mobiliari, indumen-
tària, envasos i embalatges, etc. El treball en
equips multidisciplinaris.

9. Disseny d’envasos i embalatge
a) Durada: 18 crèdits.
b) Continguts: concepte i finalitat de l’envàs.

Definicions. L’envàs com a mitjà de comunica-
ció. Tecnologies i materials. Adhesius, etique-
tatges, tancaments, tractaments i acabats. L’equa-
ció VIP. Normalització, requisits i especificacions.
Materials, processos de fabricació, reutilització/
reciclatge i equilibri mediambiental. Sistemes
d’emmagatzematge distribució i transport. Clas-
sificació de productes. Condicions especials
d’emmagatzematge. Productes i matèries noci-
ves, perilloses, inflamables o amb índex d’alts
riscos. Noves tecnologies aplicades al disseny i
producció d’envasos i embalatges.

10. Ciències socials aplicades al disseny
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: antropologia aplicada. Anà-

lisis de les societats complexes, la ciutat i la vida
urbana. Teories de la imatge, de la informació
i de la comunicació humana. Fenomenologia
implicada en el procés de constitució dels mo-
dels socials i culturals, i en la configuració sim-
bòlica de la demanda/consum i del subjecte
consumidor. Teoria de la publicitat. Anàlisi de
productes publicitaris. Estructura sociològica del
gust. Moda i consum. El disseny i el procés de
socialització. El disseny i l’ecologia.

11. Entorn professional
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: àmbit professional, alterna-

tives, possibilitats. Organismes i associacions
professionals. Legislació i normativa relativa al
sector del disseny de productes. Dret usual de
la propietat intel·lectual, laboral, administratiu,
fiscal i de patents.

12. Gestió professional
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: tècniques d’organització dels

recursos per a la millora dels processos i mètodes
de producció industrial. Fonaments, dades so-
cioeconòmiques, mètodes i tècniques de gestió
i recerca en màrqueting.

13. Pràctica professional
a) Durada: 30 crèdits.
b) Continguts: aplicació a supòsits pràctics o

encàrrecs reals de les tècniques, procediments,
eines, equipaments, maquinària i utillatge per
a la producció usual a l’àmbit sectorial. Orga-
nització del treball. Manteniment i especifica-
cions tècniques. Prevenció de riscos laborals.

Assignatures específiques de l’especialitat de
disseny d’interiors

1. Història del disseny d’interiors
a) Durada: 6 crèdits.

b) Continguts: evolució de l’arquitectura
moderna i contemporània i dels criteris d’estruc-
turació espacial de les diferents cultures. Refe-
rència amb els moviments, estils artístics i altres
formes d’expressió plàstica. La composició es-
pacial. Elements compositius. Percepció i recor-
regut. Proporcions. Ordre espacial. Criteris
d’ocupació i col·locació. La síntesi espacial.
Imatge, forma i funció.

2. Expressió i representació
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: mètodes i tècniques d’expres-

sió i representació de l’espai i de l’ambient.
Dibuix tècnic i delineació. Tècniques i normes.
Realització de croquis i aixecament de plànols.
Aplicació dels mitjans informàtics i del disseny
assistit en 2 D i 3D. Perspectiva i renderització.
Els models en 3D. La maqueta: materials i tèc-
niques de maquetisme aplicats a l’interiorisme.
Maquetació de treball. Material de presentació.
Nivells d’acabat.

3. Tecnologia de l’edificació
a) Durada: 12 crèdits.
b) Continguts: tècniques constructives. Es-

tructures i materials estructurals. Formes i sis-
temes naturals: principis mecànics i funcionals;
aplicació a la generació de dissenys. Tipologi-
es estructurals. Introducció a la resistència de
materials. Els esforços i sol·licitacions. Elastici-
tat. Equilibri. Predimensionat d’elements. Ele-
ments constructius: forjats. Façanes. Tipologia
i materials Elements de connexió vertical (es-
cales, rampes i elevació). Cobertes i desguassos.
Aplicació de les Normes Bàsiques i Tècniques
de l’edificació. Processos constructius.

4. Instal·lacions
a) Durada: 15 crèdits.
b) Continguts: xarxes, sistemes i instal·lacions

de subministrament i evacuació. Esquemes, sím-
bols i codis. Càlculs, control i execució. Norma-
tiva bàsica de seguretat aplicable a les instal·-
lacions, en especial, les d’evacuació en el supòsit
d’incendis.

5. Acabats i materials
a) Durada: 12 crèdits.
b) Continguts: elements divisors, panells i

mampares. Productes prefabricats i construïts
a l’obra. Materials i procés constructiu. Mate-
rials d’acabat i recobriment de paraments inte-
riors. Característiques, propietats, classificació
i anàlisi de les matèries primeres i altres mate-
rials. Estudi de superfícies. Requisits d’imatge.
Criteris de decisió i control de l’ambient i la
percepció espacials. Elements de mobiliari fix,
mòbil i complements espacials. Estudis de mer-
cat.

6. Projectes d’interiorisme
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: projectes d’interiorisme espe-

cífics. Anàlisi de l’evolució dels usos i produc-
tes, dels condicionaments tècnics i tecnològics,
funcionals i comunicatius. Funcions utilitàries
i vinculació als criteris ergonòmics i de pro-
sèmica. Criteris d’aplicació dels paràmetres
antropomètrics als conceptes de funció, ús i
utilitat. Cicle de vida del producte. Requisits i
especificacions. Ideació i esbossos. Propostes,
plànols i memòries. Pressupostos i anàlisis de
viabilitat. Tècnica de direcció d’obres: organit-
zació constructiva i econòmica de l’obra. Ges-
tió del projecte. Criteris de qualitat. Avaluació
i verificació. Organització del treball en equip.
Metodologia del projecte. Aplicació de noves
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tecnologies del projecte. Material de presentació
i nivells d’acabat.

7. Projectes interdisciplinaris
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: Definició i realització de pro-

jectes de productes de disseny interdisciplina-
ris. Senyalització d’espais complexos. Iconologia
i psicologia. L’entorn comercial. La imatge co-
mercial i la seva concreció en els diferents ele-
ments que conformen l’entorn: Espai, mobili-
ari, indumentària, envasos i embalatges, etc.
Disseny i muntatge d’exposicions, estands i
aparadors. L’entorn de les televisions i de les
administracions i serveis públics i privats. Fona-
ments d’escenografia: L’espai escènic. Condici-
onaments i mitjans. El treball en equips pluri-
disciplinaris.

8. Condicionament d’espais
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Control ambiental: Criteris i

conceptes de condicionament i confortabilitat
ambiental. Luminotècnica i acústica. Aïllament.
Accessibilitat, seguretat i protecció. Sistemes i
normatives. Jardineria interior aplicada. Noves
tecnologies: fonaments de domòtica. Ecologia
i sostenibilitat.

9. Rehabilitació
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Fonaments de rehabilitació

arquitectònica: patologies de l’edificació. Con-
trol de riscos. Reforma, remodelació i millora
d’espais. Rehabilitació i recondicionament d’edi-
ficis i locals.

10. Ciències socials aplicades al disseny
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Antropologia aplicada. Anà-

lisi de les societats complexes, la ciutat i la vida
urbana. Teories de la imatge, de la informació
i de la comunicació humana. Fenomenologia del
procés de constitució de models socioculturals.
Configuració simbòlica de la demanda/consum.
Teoria de la publicitat. Anàlisi de productes
publicitaris. Estructura sociològica del gust.
Moda i consum. El disseny i el procés de soci-
alització. El disseny i l’ecologia.

11. Entorn professional
a) Durada: 6 crèdits
b) Continguts: Àmbit professional, alterna-

tives i possibilitats. Organismes i associacions
professionals. Legislació i normativa relativa al
sector de l’interiorisme. Competències profes-
sionals i gestió de l’obra. Normes de seguretat
i responsabilitat civil. Legalització d’activitats
molestes, insalubres i nocives. Dret usual i de
propietat intel·lectual, laboral, administratiu,
fiscal i patents.

12. Gestió empresarial
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Tècniques d’organització per

a la millora dels processos i mètodes de produc-
ció industrial. Fonaments, dades socioeconò-
miques, mètodes i tècniques de gestió i recerca
en màrqueting.

13. Pràctica professional
a) Durada: 30 crèdits.
b) Continguts: Aplicació a supòsits pràctics

o encàrrecs reals de les tècniques, procediments,
eines, equipaments, maquinària i utillatge per
a la producció, usuals a l’àmbit sectorial. Orga-
nització del treball. Manteniment i especifica-
cions tècniques. Prevenció de riscos laborals.

Assignatures específiques de l’especialitat de
disseny de moda

1. Història del disseny d’indumentària
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Evolució del disseny d’indu-

mentària. Referència amb els moviments, estils
artístics i altres formes d’expressió plàstica. Els
dissenyadors i la seva influència. Tendències
actuals als mercats nacionals i estrangers.

2. Materials i tècniques del sector tèxtil i de
la indumentària

a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Substàncies naturals, matèries

primeres, materials elaborats i reciclats. Produc-
tes químics utilitzats en la producció tèxtil. Ex-
plotació dels recursos naturals i manteniment de
l’equilibri ecològic. Operacions bàsiques i fases
dels processos industrials i manufacturers del
sector tèxtil i de la producció de la indumentà-
ria. Tecnologia dels processos automàtics i
manuals utilitzats en la fabricació i producció
industrial. Variables que intervenen en els pro-
cessos de producció. Tipus de maquinària i el seu
control. Transformació, manufactura i acabats
de productes.

3. Tecnologia del gènere de punt
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Estructures, propietats fisico-

químiques, característiques fonamentals i
classificació dels filats i teixits. Utillatge i ma-
quinària. Tecnologia bàsica dels processos de
fabricació dels gèneres de punt. Tractament
tèxtil ennobliment de matèries tèxtils. Confec-
cionabilitat. Sistemes de representació. Càlculs
de fabricació. Control de qualitat i fiabilitat.

4. Tecnologia dels teixits de calada
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Estructures, propietats fisico-

químiques, característiques fonamentals i clas-
sificació de les filatures i dels teixits. Utillatge
i maquinària. Tecnologia bàsica dels processos
de fabricació dels teixits de calada. Tractament
tèxtil i ennobliment de matèries tèxtils. Confec-
cionabilitat. Sistemes de representació. Càl-
culs de fabricació. Control de qualitat i fiabi-
litat.

5. Tecnologia dels gèneres estampats
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Estructures, propietats fisico-

químiques, característiques fonamentals i clas-
sificació de les filatures i dels teixits. Utillatge
i maquinària. Tecnologia bàsica dels processos
de fabricació dels gèneres estampats. Tracta-
ment tèxtil i ennobliment de matèries tèxtils.
Confeccionabilitat. Sistemes de representació.
Càlculs de fabricació. Control de qualitat i fia-
bilitat.

6. Tints i colorimetria
a) Durada: 3 crèdits.
b) Continguts: Colorants i teixits. Estructura,

classificació, composició, propietats fisicoquí-
miques i comportament dels colorants. Colo-
rimetria. Classificació dels tints colorants en
relació als tipus de fibres, filatures i teixits. Tècni-
ques de tintatge. Obtenció de gammes de colors.
Avaluació d’alteracions. Normalització. Fitxes
tècniques i etiquetatges.

7. Tecnologies analògiques i digitals
a) Durada: 12 crèdits.
b) Continguts: tecnologia i evolució dels

suports i formats audiovisuals. Elements i tèc-
niques. Fotografia del moviment en blanc/ne-
gre i color. Creació d’espais. Fotografia especi-
alitzada en moda i passarel·les: maquilladors i
estilistes. Image book. Fotografia per als mitjans
de comunicació. Imatge digital i analògica.

Imatges en 2D i 3D. Animàtica i imatge virtu-
al. Processament de la imatge. Postproducció.

Comunicacions integrades. Desenvolupa-
ment dels programes informàtics en el procés
creatiu i de representació.

8. Projectes: Tèxtil i indumentària
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: projectes de: disseny tèxtil,

disseny tèxtil d’estampats i gèneres de punt/tri-
cot. Projectes de disseny d’indumentària i les
seves modalitats. Projectes per a àmbits espe-
cífics: teatre, cinema, dansa, televisió. Requisits
i especificacions. Resolució dels projectes. Ges-
tió de projectes.

9. Projectes interdisciplinaris
a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: definició i realització de pro-

jectes de productes de disseny interdisciplina-
ris. Senyalització d’espais complexos. Iconologia
i psicologia. L’entorn comercial. La imatge co-
mercial i la seva concreció en els diferents ele-
ments que conformen l’entorn: espai, mobiliari,
indumentària, envasos i embalatges, etc. Disseny
i muntatge d’exposicions, estands i aparadors.
L’entorn de les televisions i de les adminis-
tracions i serveis públics i privats. Fonaments
d’escenografia: l’espai escènic. Condicio-
nants i mitjans. El treball en equips pluri-
disciplinaris.

10. Estilisme.
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: estilisme. Modelisme. Anàlisi

crítica de les tendències. Tipologies corporals.
Peces i accessoris. Estilisme i comunicació. Pas-
sarel·les, fotografia, mitjans de comunicació
especialitzats i moda. Teoria de la tendència i la
seva aplicació. Generació i transformació de
formes.

11. Modelisme i prototipus. Moulage.
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: la concepció i creació de mo-

dels. Maqueta, model i prototipus. Objectius del
prototipus. Optimització. Concepte d’escala. Els
materials, l’utillatge i les eines. Elements pro-
cessals del prototipus.

12. Tècniques de patronatge industrial i
escalat de talles.

a) Durada: 9 crèdits.
b) Continguts: patrons mestres. Del volum

al pla. Sistemes de patronatge. Mides industri-
als. Els patrons bàsics: home, dona i infantil.
Àmbits específics: llenceria i bany. Sistemes
d’adaptació al cos. El prototipus. Conceptes de
sastreria i modisteria. Escalat de bases. Escalat
de transformacions. Sistema de marcatge. Apro-
fitament del teixit. Càlculs. Característiques del
tallatge. Tall industrial i tall de modisteria. Es-
tudi de volum. Drapejats. Drops. Sistemes de
representació. Interpretació dels models. Els
teixits. Diferents tipus d’utillatge i maquinària.
Funcions de fabricació. La confeccionalitat.
Càlculs de fabricació. Control de qualitat. Des-
cripció de funcions.

13. Ciències socials aplicades al disseny.
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: Antropologia aplicada. Anà-

lisi de les societats complexes, la ciutat i la vida
urbana. Teories de la imatge, de la informació
i de la comunicació humana. Fenomenologia
implicada en el procés de constitució dels mo-
dels socials i culturals, i en la configuració sim-
bòlica de la demanda/consum i del subjecte
consumidor. Teoria de la publicitat. Anàlisi de
productes publicitaris. Estructura sociològica del
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gust. Moda i consum. El disseny i el procés de
socialització. El disseny i l’ecologia.

14. Entorn empresarial.
a) Durada: 6 crèdits.
b) Continguts: àmbit professional, alterna-

tives i possibilitats. Organismes i associacions
professionals. Legislació i normativa relativa al
sector del tèxtil i de la indumentària. Competèn-
cies professionals i gestió de l’obra. Normes de
seguretat i responsabilitat civil. Legalització
d’activitats molestes, insalubres i nocives. Dret
usual: propietat intel·lectual, laboral, adminis-
tratiu, fiscalitat i patents.

15. Gestió empresarial.
a) Durada: 6 crèdits.
b) Tècniques d’organització per a la millo-

ra dels processos i mètodes de producció indus-
trial. Fonaments, dades socioeconòmiques,
mètodes i tècniques de gestió i recerca en màr-
queting.

16. Pràctica professional
a) Durada: 30 crèdits.
b) Continguts: aplicació a supòsits pràctics o

encàrrecs reals de les tècniques, procediments,
eines, equipaments, maquinària i utillatge per
a la producció usual a l’àmbit sectorial. Orga-
nització del treball. Manteniment i especifica-
cions tècniques. Prevenció de riscos laborals.

ANNEX 5

Projecte final de carrera

1. Objectiu i contingut
El projecte final de carrera té com a objectiu

comprovar que l’alumne o l’alumna ha assimi-
lat i aplica correctament els coneixements ad-
quirits i, en conseqüència, és capaç de desenvo-
lupar una activitat professional en l’àmbit propi
de l’especialitat cursada.

Aquest projecte podrà realitzar-se en el centre
educatiu o en algun altre lloc, així com en col·-
laboració amb organismes, institucions, empre-
ses, estudis de disseny o afins. Així mateix, podrà
consistir en la realització de treballs professio-
nals acadèmicament dirigits o d’altres efectuats
en el marc de programes d’intercanvi nacional
o internacional.

El projecte final de carrera tindrà en comp-
te els següents aspectes:

a) Estudi dels requisits i condicionaments
tècnics, tecnològics, funcionals, econòmics es-
tètics i comunicatius que concerneixen a la seva
realització.

b) Plànols, maquetes, models i/o prototips,
segons l’especialitat, així com les condicions i ins-
truccions, si escau, per al seu ús i consum.

c) Anàlisi de la seva viabilitat productiva i
econòmica, realitzada amb criteris d’innovació
formal, de gestió empresarial i de mercat.

d) Memòria analítica, metodològica i justifi-
cativa del projecte, que inclogui un informe do-
cumental i gràfic complet de les diferents fases
de desenvolupament.

2. Durada: 3 crèdits.
3. Fases de desenvolupament
a) Proposta: haurà de reflectir, a grans trets,

el contingut del projecte a realitzar. Avalada per
la persona tutora de l’alumne o alumna, es pre-
sentarà en els terminis i d’acord amb el proce-
diment que determini la convocatòria del cen-
tre. La tutoria del projecte final serà a càrrec
d’un membre de l’equip docent.

b) Inscripció: es formalitzarà una vegada
acceptada la proposta.

c) Elaboració i termini d’execució
El termini màxim per a la presentació i defen-

sa del projecte serà el primer semestre del curs
acadèmic següent al de superació de totes les as-
signatures que integren el currículum de l’espe-
cialitat. De manera excepcional la persona que
ostenta la direcció del centre, previ informe de
la persona tutora, podrà ampliar aquest termini
fins al final del curs acadèmic.

4. Designació del tribunal avaluador
L’avaluació correspondrà a un tribunal desig-

nat per la direcció del centre i integrat per:
a) President: el responsable o coordinador de

l’especialitat o membre de l’equip docent en qui
delegui.

b) Secretari: un professor del centre.
c) Vocal: Un professional destacat i/o un pro-

fessor de l’àmbit del projecte.
5. Avaluació
S’avaluaran els següents apartats:
a) Fonamentació teòrica del projecte. Memò-

ria. Testimoni gràfic.
b) Desenvolupament del projecte.
Es qualificarà entre 1 i 10 punts. Per a l’ava-

luació positiva es requerirà una puntuació igual
o superior a 5 punts. Si l’alumnat no obté una
qualificació positiva podrà proposar un nou
projecte en una altra convocatòria. El nombre
màxim de convocatòries serà de dues. Excep-
cionalment la direcció del centre podrà autorit-
zar una convocatòria extraordinària.
(02.200.017)

ORDRE
ENS/304/2002, d’1 d’agost, per la qual es regu-
len els programes adaptats de garantia social i els
programes de formació per a la transició a la vida
adulta destinats a nois i noies amb necessitats
educatives especials, derivades de discapacitats,
escolaritzats en centres d’educació especial o
unitats d’educació especial en centres ordinaris.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, estableix
a l’article 37.3 que l’escolarització en unitats o
centres d’educació especial de l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials només es durà a
terme quan les necessitats de l’alumnat no pu-
guin ser ateses en un centre ordinari. Aquesta
situació serà revisable periòdicament de manera
que es pugui afavorir, sempre que això sigui
possible, l’accés de l’alumnat a un règim més
integrat. D’altra banda, l’article 23.2 de la Llei
citada preveu l’organització de programes espe-
cífics de garantia social per a l’alumnat que no
assoleixi els objectius de l’educació secundària
obligatòria.

El Decret 299/1997, de 25 de novembre, so-
bre l’atenció educativa a l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials, en els articles 7.2 i 7.3,
disposa que els centres d’educació especial po-
dran oferir també, a partir dels 16 anys, progra-
mes adaptats de garantia social, per a aquell
alumnat amb possibilitats d’integració social o
laboral, i programes de formació per a la tran-
sició a la vida adulta encaminats a facilitar el
desenvolupament de l’autonomia personal i la
integració social incloent, sempre que sigui
possible, components de formació professional
específica.

Per aquest motiu, l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de discapacitats
escolaritzat en centres d’educació especial o
unitats d’educació especial en centres ordinaris
que hagi finalitzat l’ensenyament bàsic, podrà
accedir a ofertes formatives promovent, en tot
cas, la igualtat entre l’home i la dona, que s’ajus-
tin a les seves característiques personals, neces-
sitats, nivell de desenvolupament i d’aprenen-
tatge facilitant-li la seva posterior inserció social
i laboral.

Així doncs, l’organització dels aprenentatges
per a aquests nois i noies posarà èmfasi en les
competències vinculades al desenvolupament
professional i a l’adquisició d’hàbits que contri-
bueixin a gaudir d’una vida el més autònoma i
independent possible.

En virtut d’això, a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Eductiva, efec-
tuat el tràmit sindical, vist l’informe favorable
de la Comissió de Govern Local, amb l’informe
del Consell Escolar de Catalunya i d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és la regulació dels
ensenyaments dels programes adaptats de ga-
rantia social, per a aquells nois i noies amb pos-
sibilitats d’integració social o laboral, i dels pro-
grames de formació per a la transició a la vida
adulta, encaminats a facilitar el desenvolupa-
ment de l’autonomia personal i la integració
social, establerts al Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a l’alum-
nat amb necessitats educatives especials deriva-
des de discapacitats psíquiques, motrius o sen-
sorials.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre és d’aplicació als centres do-
cents d’educació especial i a les unitats d’edu-
cació especial en centres ordinaris sostinguts
amb fons públics que imparteixin els programes
esmentats a l’article 1 per als nois i noies de més
de 16 anys, amb necessitats educatives especi-
als derivades de discapacitats psíquiques, mo-
trius o sensorials, que hagin finalitzat l’ensenya-
ment bàsic obligatori.

Article 3
Objectius dels programes

Els objectius dels programes adaptats de
garantia social i dels programes de formació per
a la transició a la vida adulta adreçats a nois i
noies amb necessitats educatives especials,
d’acord amb les finalitats establertes als articles
1 i 23.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octu-
bre, d’ordenació general del sistema educatiu,
són, respectivament, els següents:

3.1 Objectius dels programes adaptats de
garantia social:

a) Consolidar les capacitats bàsiques i poli-
valents adquirides a l’ensenyament bàsic, de
manera que facilitin la incorporació a la vida
activa.

b) Aconseguir una preparació suficient per
a l’execució de tasques professionals mitjançant
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