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DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA 
Aquesta matèria està formada per catorze assignatures optatives de caràcter teòric-pràctic vinculades a les disciplines del disseny, l'art i les arts 
aplicades. Cadascuna d'elles complementa i amplia, a través dels seus continguts, de la pràctica implícita i de l'experimentació, les matèries de 
formació bàsica i obligatòria referides a l'espai, l'objecte i la imatge. 
ARQUITECTURA I PRODUCCIÓ GRÀFICA  
AUTOEDICIÓ I PUBLICACIÓ EXPERIMENTAL  
CONTEXT AUDIOVISUAL  
DISSENY DE SERVEIS  
ESPAIS EFÍMERS, LLOC I PRODUCCIÓ 
IDEA I MATÈRIA 
IDEA I OFICI 
IMATGE EXPANDIDA 
IMATGE I TEXT 
LLOC I ACCIÓ 
OBJECTE, SUBJECTE I ACCIÓ 
REPRESENTACIÓ 
SISTEMES INTERACTIUS I NOUS ENTORNS DE CREACIÓ 
TIPOGRAFIA 

 
SISTEMES INTERACTIUS I NOUS ENTORNS DE CREACIÓ. 
 
Assignatura de caràcter optatiu que forma part de la matèria Llenguatges i Creació en Àmbits Específics del 1r semestre 
de 4rt curs.  
 
L’assignatura proposa un espai de recerca crítica i aplicada que centrarà la seva atenció en els vincles problemàtics en 
que s’estableixen entre allò humà, allò natural i allò tècnic (si és té sentit separar-los). Explorarem les polítiques 
inherents en la tecnologia, entesa com un àmbit que produeix formes de conèixer, percebre, interactuar i ser, i on el 
disseny apareix com un procediment capaç d’articular les relacions que s’estableixen entre aquests fenòmens. A partir 
d’un anàlisi crític d’allò sociotècnic, proposarem un projecte fent servir tecnologies interactives.  En general, els àmbits 
d’interès estaran emmarcats en 4 temes travessats per dos eixos: 
 
Eixos 
Fusions de carn, la terra i matèria: introducció a la sociologia del disseny i la tecnologia. 
Els budells, des de la màquina 
 
Temes 
La materialitat d’Internet: infraestructures a la societat de la informació 
L’economia de les dades 
Interfícies: les guies del comportament 
Narratives tecnocapitalistes 
 
 
L’assignatura s’articularà a partir de la introducció en aquesta perspectiva sociotècnica i de la conceptualització i 
disseny d’un dispositiu. Aquest serà el centre d’un procés de recerca que parteix del fer tecnologia per reflexionar sobre 



 

 

la tecnologia com a element inseparable del planeta (i l’univers) i els humans que l’habiten, amb totes les 
problemàtiques precaritzadores i potencialitats emancipadores que això conté. Per això l’assignatura alternarà reflexió i 
disseny, anàlisi i especulació social, ecològica, política, cultural, i tècnica. 
 
OBJECTIUS 
 
Genèrics: 
 
Investigar: Desenvolupar les capacitats i adquirir les eines per a fer una recerca capaç d’aportar nou coneixement a un 
àmbit d’estudi. 
Ser metòdics: Aprendre a aplicar els de mètodes de recerca adients en funció del coneixement i la formalització que es 
vulgui assolir. 
Analitzar: Aprendre a analitzar fenòmens sociotècnics des d’una perspectiva crítica. 
Comprendre: Apropar-se i comprendre problemàtiques i fets concrets sense renunciar a la complexitat del context que 
els fa possibles. 
Relacionar: Vincular perspectives i coneixements de diferents disciplines per analitzar qüestions sociotècniques, 
principalment conceptes d’enginyeria amb altres de ciències socials 
Planificar: Desenvolupar la capacitat de planificar un procés de treball que comenci amb una o més preguntes de 
recerca i acabi en una formalització concreta i coherent 
Formalitzar: Aprendre a passar d’una reflexió abstracta, crítica i complexa a una formalització concreta, atractiva i amb 
poder de comunicació 
Desentrallar: A partir d’un anàlisis tècnic d’algunes de les principals tecnologies de la societat de la informació, 
comprendre les capes invisibles dels dispositius que avui en dia articulen gran part de la vida social 
Conèixer: Apropar-se a l’àmbit de la recerca artística que vincula tecnologia, disseny, activisme i producció de 
coneixement 
Comunicar: Aplicar tècniques comunicatives visuals, narratives i interactives per a fer i presentar la recerca 
 
 
 
 
 
COMPETÈNCIES 
 
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. 
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.  
T04. Exercir el posicionament personal i les capacitats crítiques i autocrítiques en processos de transformació del context. 
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 (E07.35). Crear experiències, realitats i ficcions interactives i multinarratives amb els suports multiplataforma i 
interfícies multimodals (app, web, open-source...). 
RA2 (E07.36). Desenvolupar projectes elementals en suports interactius i multimodals. 
RA3 (E14.23). Identificar les noves tecnologies i les possibilitats que obren en la pràctica dels dissenys, la narració, la 



 

 

comunicació visual i les arts. 
RA4 (E14.24). Emprar recursos de sistemes tecnològics avançats per a l’elaboració d’exercicis i el desenvolupament de 
processos en arts i dissenys (robòtica, internet de les coses, realitat augmentada, big data, etc.). 
 
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. 
T04.1. Revisar el seu procés de treball a partir de criteris tant pedagògics com d'originalitat. 
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 es planteja com una exploració conjunta de la realitat sociotècnica atenent a diversos àmbits (temes) 
contemporanis. Cada un d’aquests temes serà analitzat des d’una perspectiva sociològica i humanística (Andreu 
Belsunces) i formalitzat des d’una aproximació tècnica (Raul Nieves) . Tot i que l’evolució del curs variarà segons els 
interessos i dels i les estudiants i els blocs s’aniran creuant, partirem de la següent estructura lineal que anirà prenent un 
caire iteratiu: 
 
 
Bloc 1/ Introducció marc de pensament 
Entenem la tecnologia com un ensamblatge de matèria, expectatives, protocols, logística, subjectivitat i institucions, 
entre d’altres. En aquest bloc analitzarem els sistemes sociotècnics des d’una perspectiva crítica, fent ús de referències 
provinents de la sociologia, filosofia, media studies, economia política, teoria i pràctica del disseny, i art, i amb l’objectiu 
de construir una mirada crítica i un marc conceptual que fonamentaran el bloc pràctic. Ens centrarem tant en fenòmens 
d’escala planetària com en l’impacte individual, parant atenció a 'esdeveniments’ com la cibernètica entesa com lògica 
estructurant en la cultura tecnològica contemporània, la intel·ligència artificial, la datificació i el ‘tracking’, reconeixement 
facial, mercats financers, aproximacions tecnòfiles i tecnòfobes, infraestructures que permeten la connexió a nivell 
global, regulacions que habiliten i limiten el desenvolupament tecnològic, i les narratives que les acompanyen.  
 
Bloc 2/ Conceptualització    
En aquest bloc jugarem amb els principals conceptes treballats en el bloc anterior i els posarem en relació amb una 
sèrie d’eines tecnològiques assequibles per a les estudiants, de manera que desenvolupin un concepte incial a partir del 
qual començar a construir el dispositiu que es durà a terme en el bloc 3.  
 
Bloc 3/ Desenvolupament d’un dispositiu socio-tècnic on reflexionar sobre els eixos treballats. 
Un cop haguem emmarcat el concepte del projecte en relació de les possibilitats tècniques dels i les estudiants, ens 
posarem a desenvolupar tècnicament el projecte. Durant el procés, molt probablement succeiran imprevistos que 
modificaran la idea inicial. Adaptar-se a les possibilitats i capacitats tècniques serà un dels reptes d’aquest bloc. 
 
Bloc 4/ Comunicació de la proposta 
Finalment es treballarà en poder comunicar la proposta mitjançant els mitjans més adients en forma de prototips, 
especulacions, etc. 
 
 
 



 

 

METODOLOGIA  
 
Aquesta assignatura combinarà classes lectives (25%), seminaris (25%), activitats dirigides (50%). Es considerarà 
l’assistència i la participació en classe. 
 
 
 
ACTIVITATS FORMATIVES 
 
Hores de dedicació: 150h 
Hores activitats dirigides: 22,5h (15%) 
Hores activitats supervisades: 22,5h (15%) 
Hores aprenentatge autònom: 96h (64%) 
Hores activitats d’avaluació: 9h (6%) 
 
Activitat dirigida: 
Presentació i discussió de continguts teòrics, referències 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: Treballaran dos professors junts amb cada grup de classe en el qual estaran tots els alumnes assignats. Es 
donaran una serie de recursos i pautes per al desenvolupament de les tasques requerides. Durant totes les sessions es 
farà un seguiment individualitzat a cada projecte de recerca. 
 
Resultats d’aprenentatge:  
 
Activitat supervisada: 
Seguiment supervisat pel professor. Discussió y 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. 
Seguiment i tutorització dels processos metodològics  i dels resultats parcials del treball propi de l’alumne. Presentació 
pública i discussió crítica col·lectiva. 
Descripció: Els treballs es portaran a terme de manera personal i/o en grup, i es desenvoluparan a la classe. Es 
realitzarà un seguiment directe dels processos de treball per tal de conèixer el nivell assolit per l’alumnat i poder incidir 
en aquells que tinguin més dificultats 
 
Activitat autònoma: 
Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d’estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic 
autònom. 
Metodologia d’aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva 
d’elements formals y matèrics. 
Descripció: L’alumnat realitzarà els treballs encarregats amb els recursos proposats i aquells que ells mateixos trobin: 
Recerca i recopilació d’informació, reflexió, anàlisi, i realització de projectes, etc. Així mateix realitzarà un 
enregistrament de tot el procés. 
 
Activitat d’avaluació  
Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals. 
Metodologia d’aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d’exercicis y resultats parcials o finals. 
Descripció:Avaluació del seguiment de l’assignatura i presentació de projecte. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ  
 
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà de forma contínua i progressiva. 



 

 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA 
 
Avaluació continua a través del seguiment del procés d’aprenentatge. (45%) 
Avaluació continua de l’exposició i/o realització d’exercicis i treballs. (45%) 
Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (10%) 
 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ PARCIALS 
 
Formalització lliure de tots els treballs. Es valorarà el rigor a l’hora de presentar els resultats. 
 
Recerca, anàlisi i criteri del material. (40%) 
Capacitat de síntesi (que dir) (30%) 
Comunicació oral (com dir-ho) (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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PROGRAMACIÓ 
 
L’assignatura es desplega setmanalment durant 18 setmanes, és a dir, sessió per setmana.   
 
La programació de l’assignatura es farà en base a la proposta inicial, però s’anirà modificant en funció dels interessos i 
els resultats de recerca dels i les estudiants. 
 
 
 
 
ADDENDA COVID-19 
 
En previsió que el curs 2020-2021 sorgeixi alguna incidència arran d’un possible rebrot del COVID-19 i que, per tant, 
l’autoritat sanitària restringeixi la presencialitat en la docència, el desplegament d’aquesta assignatura té previst altres 
mecanismes i canals de docència per acomplir en la seva totalitat les competències que es detallen en aquesta Guia 
Docent, així com els resultats d’aprenentatge que siguin factibles en aquesta excepcional situació. 
 
En concret, s’han establert alternatives per a les següents condicions: 
 
–Alteració de la presència en espais concrets segons criteris acordats: ratio baixa (15-18 persones per espai) o 
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. En cas que l'alumne/a presenti dificultats en aquest sentit, ho haurà 
de comunicar per tal de considerar el cas i trobar una solució. 
 
 
 


