
 

 

Codi: 200755 
Crèdits: 6 
Caràcter: FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 
Matèria: TECNOLOGIA 
Curs: SEGON 
Semestre: SEGON 
Equip docent: 
Hores de dedicació: 150h 
Hores lectives: 105h 
Hores autònomes: 45h 

 
DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA 
Aquesta matèria és de caràcter obligatori i de metodologia teòric-practica. Adopta el punt de vista del pensament i el mètode de recerca científics, i 
proposa una cerca encaminada a la transformació dels materials, la troballa de nous usos per a ells i la generació d'altres nous, sempre en relació amb 
la pràctica creativa. La seva metodologia de treball parteix del coneixement empíric i l'assaig, establint les hipòtesis i la seva comprovació fins a arribar 
al coneixement científic-teòric. 
La matèria estudia els materials tant en els seus processos de transformació com en el seu comportament en els diferents nivells de manipulació. Estu- 
diant les seves característiques fisicoquímiques, les seves limitacions i la seva correcta utilització, tant a nivell teòric com a empíric. 
Assignatures de la matèria: 
MATERIALS I PROCEDIMENTS 
LABORATORI DE MATERIALS 

 
 

MATERIALS I PROCEDIMENTS 
 

L'assignatura Materials i procediments es centra en la caracterització dels materials i les tècniques de transformació que 
l'art, l'artesania i el disseny poden explorar, i n’estructura el coneixement tècnic/pràctic. Això permet entendre el poder 
morfogenètic de la matèria, les “regles” a seguir o transgredir partint d’un llenguatge tècnic sobre la matèria, fonamental 
per aprendre a escollir els materials i els processos de treball més adients per cada projecte. Aquesta caracterització 
científic-tècnica dels materials serveix també per introduir i entendre el món de la ciència i la tecnologia com quelcom 
més enllà d'un llenguatge descriptiu o una font d'idees i referents que poden ser útils en la pràctica artística, sinó també 
generadores de llenguatge. 

 
OBJECTIUS 

 
Comprendre què és l'experimentació i el seu paper en les societats moderna i contemporània. 
Relacionar els processos de pensament i raonament amb el fer i experimentar. 
Aprendre les propietats tècniques més comunes dels materials: mecàniques, tèrmiques, acústiques, òptiques i electro- 
magnètiques, etc. 
Relacionar les propietats tècniques de la matèria amb les seves propietats emocionals i subjectives.  

COMPETÈNCIES 

E02. Analitzar i relacionar teories, conceptes i sabers de les diverses àrees de coneixement (socials, científiques, de les 
arts i dels dissenys). 
E07. Aplicar les tècniques i les tecnologies adequades en funció del treball que es realitza en el camp de les arts i/o els 
dissenys. 
E08. Analitzar i investigar les propietats dels materials i els seus processos de transformació. 
E09. Aplicar tant el vocabulari específic com els llenguatges expressius i comunicatius implicats en la recerca pròpia.  
E10. Integrar l'experimentació, tant guiada com autònoma, en la metodologia de treball. 
E14. Identificar i aplicar els elements bàsics d'un procés d’exploració i anàlisi en un camp concret de les arts i el disseny. 

 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

T01. Escoltar activament valorant les aportacions alienes per a la construcció dels propis posicionaments. 
T02. Tractar la informació de forma responsable, compromesa i honesta. 
T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos. 
T05. Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà. 
T06. Treballar de forma col·laborativa, multidisciplinària i transdisciplinar. 

 
 
 
 

RESULTATS D’APRENENTATGE 



 

 

RA1 (E02.23). Analitzar els materials i els seus processos de transformació des de la perspectiva científica i tecnològica, 
i integrar l'anàlisi tant en el treball d'observació i percepció de la matèria com en l'experiència empírica directa. 
RA2 (E07.11). Prendre decisions respecte als materials, les tècniques i els procediments, de manera autònoma i al llarg 
del procés de treball.. 
RA3 (E08.3). Explicar els fenòmens científics i les relacions que s'estableixen entre la ciència, la tecnologia i el resultat 
final de la matèria durant el procés de transformació. 
RA4 (E09.6). Comprendre i interpretar els llenguatges relacionats amb els processos de treball i d'experimentació cientí- 
fics. 
RA5 (E10.4). Experimentar amb criteri científic les tècniques, procediments i eines de manipulació de la matèria. 
RA6 (E14.5). Vincular el quefer creatiu amb els fonaments bàsics del pensament científic, i amb les seves metodologies, 
teories, processos tecnològics i procediments tècnics. 

 
RESULTATS D’APRENENTATGE TRANSVERSALS 

T01.1. Construir posicionament i criteri propis tant a partir del seu treball com a partir del diàleg amb altres propostes o agents. 
T01.2. Reconèixer les qualitats del treball dels altres com a font d'aprenentatge. 
T02.1. Reconèixer l'ús, límits i diferents aplicacions de dades i documents. 
T03.1. Organitzar i gestionar de forma autònoma els temps en els processos d'aprenentatge i en el seu itinerari formatiu en el grau. 
T03.2. Gestionar de forma eficient els recursos que estan implicats en els processos d'aprenentatge, tant els que li han estat facilitats com els que de 
forma autònoma adquireix. 
T05.1. Organitzar les idees i transmetre-les amb eficiència i creativitat. 
T05.2. Triar el mitjà adequat a cada situació comunicativa. 
T06.1. Distribuir els rols en un entorn col·lectiu de treball derivat d'un projecte segons habilitats i disciplines implicades. 
T06.2. Treballar de forma horitzontal i creuada en entorns col·laboratius com a font de desenvolupament personal i grupal. 

 
CONTINGUTS 

 
L'assignatura uneix teoria i pràctica, busca integrar el fer i el pensar. En les sessions s'expliquen continguts teòrics de la 
ciència dels materials, de la mirada històrica a la matèria i la seva transformació, de reflexió filosòfica i sociològica al seu 
voltant. Sobre tot, continguts teòrics al voltant dels materials i tècniques a emprar en les sessions pràctiques als tallers. 
Aquest material teòric és el que es posa en acció durant les sessions de treball pràctic als tallers. Aquests exercicis estan 
pensats per aprendre tècniques concretes, però també inclouen conceptes teòrics adequats pel treball de recerca experi- 
mental. 

 
 

METODOLOGIA 
 

L'assignatura disposa de 4 espais de treball. Per agilitzar i evitar la saturació d’alguns espais, el grup classe es dividirà 
en 2 o 3 subgrups depenent dels objectius i de l'organització horària de cada sessió. 
Les sessions dirigides i supervisades de l'assignatura barregen els continguts teòrics, teòric-pràctics i el treball pràctic als 
tallers. Al llarg de cada sessió, l'alumne troba estones d'exposició per part del professorat, de debats oberts sobre qüesti- 
ons relacionades amb els materials i la seva transformació i de treball pràctic en exercicis concrets, ja sigui a l'aula o al 
taller. 
Les sessions de treball autònom estan orientades al treball experimental/documental i de reflexió. 

 
 

ACTIVITATS FORMATIVES 
 

Hores de dedicació: 150h 
Hores activitats dirigides: 45h (30%) 
Hores activitats supervisades: 45h (30%) 
Hores aprenentatge autònom: 45h (30%) 
Hores activitats d’avaluació: 15h (10%) 

 
Activitat dirigida: 
Presentació i discussió de continguts teòrics, referencies i casos d’estudi i/o visites i/o presentacions d’experts. 
Metodologia d’aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i/o exposició de continguts pràctics i debat. 
Descripció: Exposició per part del professor dels continguts teòrics de l'assignatura. També inclou debats dirigits al vol- 
tant d'aquests continguts, la discussió de preguntes setmanals, l'organització dels exercicis als tallers i el seu comentari i 
debat. 
Resultats d’aprenentatge: 

Activitat supervisada: 



 

 

Seguiment supervisat pel professor. Discussió i posada en comú de continguts. Realització d’exercicis a l’aula o taller. 
Metodologia d’aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l’alumne. Segui- 
ment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l’alumne. Presentació pública 
i discussió crítica col·lectiva. 
Descripció: Realització d'exercicis teòric-pràctics per part de l'estudiant, tant individualment com en grup, amb l'assesso- 
rament i seguiment per part del professorat. Inclou també la tutorització per la realització dels exercicis d'avaluació de 
l'assignatura i la presentació de textos i altres continguts. 
Resultats d’aprenentatge: 

 
Activitat autònoma: 
Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d’estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autò- 
nom. 
Metodologia d’aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva 
d’elements formals y matèrics. 
Descripció: Preparació del dossier de l'assignatura per part de l'estudiant. Cerca d'informació i presentació a l'aula de les 
preguntes i exercicis setmanals proposades pel professorat. Preparació de les memòries dels exercicis pràctics. 
Resultats d’aprenentatge: 

 
Activitat d’avaluació 
Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals. 
Metodologia d’aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d’exercicis i resultats parcials o finals. 
Descripció: Presentacions públiques de les activitats pràctiques als tallers. Participació en els debats. Proves escrites del 
treball realitzat en forma de memòries dels exercicis i de dossier de l'assignatura. Comentari i debat sobre els resultats 
grupals del curs entre tot l'alumnat i professorat. Revisió de continguts i exercicis. Propostes de millora. Entrevistes indivi- 
duals amb els alumnes. 
Resultats d’aprenentatge: 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de sessions presencials, en cas con- 
trari l'avaluació final baixarà considerablement. 
Per poder superar l'assignatura s'han d'haver realitzat, presentat i lliurat tots els treballs del curs dins dels terminis fixats. 
Cada treball representa una part de la nota final, que també tindrà en compte el procés d'aprenentatge al llarg del curs, la 
participació i l'assistència. 
A l'estudiant que durant el curs hagi fet un seguiment adequat de l'assignatura (assistència, lliuraments, presentacions), i 
que tot i així li quedi algun aspecte no assolit, se'l donarà l'oportunitat de poder recuperar la matèria al final del curs, rea- 
litzant un treball autònom addicional o refent alguna de les activitats o proves d'avaluació. En tot cas, per poder anar a la 
recuperació l'alumne ha de tenir una nota mínima de 4 en l'avaluació de l'assignatura, ha d'haver assistit regularment a 
l'assignatura i ha d'haver lliurat tots els exercicis d'avaluació. 
La recuperació no es pot fer servir per pujar nota. 

 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA 
 

Avaluació continua a través del seguiment del procés d’aprenentatge. (40%) 
Avaluació continua de l’exposició i/o realització d’exercicis i treballs. (50%) 
Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (10%) 

 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ PARCIALS 

 
Dossier teòric de l'assignatura: Aquest document ha de recollir la reflexió personal de l'estudiant al respecte dels contin- 
guts teòrics de l'assignatura i les seves respostes a les preguntes i reptes setmanals proposats pel professorat. El dos- 
sier conté també el relat del treball autònom de l'estudiant i el seu procés d'aprenentatge respecte de l'elecció i tracta- 
ment de materials. 20% 

 
Exercicis pràctics: Se demanen 3 exercicis pràctics als tallers disponibles. La feina feta i la reflexió al respecte s'ha de 
presentar en classe i acompanyar d'una memòria escrita. 60% 

 
Seguiment del curs i participació activa en les diferents sessions: 20% 



 

 

RECUPERACIÓ 
 

1. La nota mínima mitjana de curs ha d'estar entre 4 i 4,99. 
2. L'alumne/a ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 
dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. 
3. L'assistència ha d'haver estat igual o superior al 70% de les hores lectives presencials. 
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Addenda COVID-19 

En previsió de que el curs 2020-2021 sorgeixi alguna incidència arran d’un possible rebrot del COVID-19 i l’autoritat sani- 
tària restringeixi la presencialitat en la docència, el desplegament d’aquesta assignatura té previst altres mecanismes i ca- 
nals de docència per acomplir les competències que se’n detallen en aquesta Guia Docent en la seva totalitat i els resultats 
d’aprenentatge que siguin factibles en aquesta excepcional situació. 

 
En concret, s’han establert alternatives per les següents condicions: 

–Alteració de la presència en espais concrets amb ratios baixes (15-18 persones) o amb distàncies socials de precaució 
sanitària. 

 
–Aplicació d’elements d’aprenentatge en remot en casos que hi pugui haver confinament selectiu o parcial. 

–En el pitjor cas, que seria el confinament total en alguna franja temporal, hi ha prevista la continuïtat de la docència en 
línia. 

 
Per tal d’assolir aquestes competències i resultats d’aprenentatge, és necessari que l’alumne/a disposi d’una connexió a 
Internet estable i un ordinador per connectar-se. 


