
  

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA  

Aquesta matèria és de caràcter optatiu i de metodologia teoricopràctica. L'objectiu general de la matèria és el de dotar de recursos conceptuals, 

pràctics i metodològics per a l'anàlisi i disseny de pràctiques mediadores i de construcció en els processos de treball de l'alumne / a. En les quatre 

assignatures que componen la matèria, s'aborden les tres dimensions que comprenen les pràctiques de mediació que s'activen en un projecte 

d'arts i disseny. D'una banda, la dimensió analítica orientada a identificar camps de producció i difusió, així com exposar vincles entre el propi 

treball i casos d'estudi. En segon lloc, la dimensió estratègica, implicada en situar, posicionar, dissenyar i planificar elements de difusió, mediació i 

distribució. En tercer lloc, s'aborda la dimensió comunicativa, que permet reflexionar sobre els públics i establir paràmetres de diàleg amb agents 

implicats.  

Així mateix, es tracten com a eixos transversals al plantejament de la matèria: la dimensió històric-genealògica de les pràctiques mediadores i 

pedagògiques de les arts i el disseny; la dimensió narrativa i de processos d'escriptura que afecta tant al treball propi com a l'anàlisi i discussió de 

projectes aliens; la dimensió crítica i autocrítica sobre el propi treball.  

Assignatures de la matèria:    

NARRACIÓ I COMUNICACIÓ ESCRITA  

ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ  

DIRECCIÓ CREATIVA  

ESTRATÈGIAS DE MEDIACIÓ: EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ  

OBJECTIUS  

  

Genèrics:  

- Proporcionar eines teoricopràctiques que permetin a l'alumnat una interpretació reflexiva i argumentada del con-

text pedagògic en el qual s'inscriu.  

- Conèixer i comprendre les aportacions dels models dominants en l'educació i en particular en l'ensenyament de les 

arts i el disseny, així com les dels models pedagògics que els han problematitzat amb la generació de nous imagina-

ris, metodologies i pràctiques d'aprenentatge.  

- Oferir una genealogia històrica, política i cultural que reconegui la relació entre l'educació, la mediació i l'emanci-

pació.  

  

Específics:  

- Incentivar el treball en grup i col·laborativament entre l'alumnat i aquest amb agents de l’educació.  



- Afavorir el diàleg i l’intercanvi directe d'idees i pràctiques amb persones i grups externs a l'escola que estan expe-

rimentant i desenvolupant formes de mediació educativa en contextos concrets.  

  

COMPETÈNCIES  

  

E01. Analitzar críticament, en el treball propi, les dimensions històriques i genealògiques d'objectes, fenòmens i pro-

cessos en context, i entendre-ho com un factor clau per traçar línies de futur.  

E04. Analitzar el context sociocultural contemporani, en permanent transformació, i implicar-se en ell des del treball 

propi en el camp de les arts i / o els dissenys.  

E06. Assenyalar i descriure vincles entre teoria i experiència en el treball propi a partir de l'acotació de problemes i 

evidències en el context sociocultural i de la proposta d'hipòtesis.  

E15. Planificar i controlar les fases d'un projecte en el camp de les arts i / o els dissenys prenent decisions en funció 

d'agents externs, condicionants del context i les pròpies limitacions.  

E17. Identificar i valorar la incidència dels resultats de la feina personal en el context social, cultural i professional.  

  

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

  

T01. Escoltar activament valorant les aportacions dels altres 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 medi.  

T06. Treballar de forma col·laborativa, multidisciplinar i transdisciplinar.   

  

RESULTATS D’APRENENTATGE  

  

RA1 (E01.18). Reconèixer els eixos històrics i genealògics de les pedagogies dels segles XX-XXI, així com la seva arti-

culació amb les arts i els dissenys.  

RA2 (E01.19). Elaborar una reflexió crítica a partir dels recursos docents proporcionats que combina amb la investiga-

ció personal sobre pràctiques de mediació i educació en context.  

RA3 (E04.33). Saber exposar els vincles entre el propi treball de recerca de referents i casos d'estudi propis de les 

arts i el disseny.  

RA4 (E04.34). Articular adequadament diferents recursos de documentació i explicitar els seus vincles amb el treball 

propi en el camp de les arts i el disseny.  

RA5 (E06.23). Saber comunicar i descriure el propi procés en el camp de les arts i el disseny, des de la proposta d'hi-

pòtesis fins a la seva realització.  

RA6 (E06.24). Mostrar la capacitat de relatar i exposar amb recursos retòrics i comunicatius diferents els resultats 

obtinguts a partir de la recerca de documentació, registres i informació realitzada en relació a la pròpia feina en el 

camp de les arts i el disseny.  

RA7 (E06.25). Saber identificar els problemes i les necessitats del context en què intervé per desenvolupar propostes 

creatives i comunicatives combinant diversos llenguatges i pràctiques.  



RA8 (E06.26). Integrar els coneixements i l'experiència adquirits a partir de la proposta d'hipòtesis per a projectar-los 

en un entorn professional.  

RA9 (E15.25).  Planificar i seguir una metodologia de treball pas a pas per definir la proposta, elaborar un concep-

te    creatiu i desenvolupar una acció comunicativa.  

RA10 (E15.26). Conèixer les capacitats, recursos i tècniques amb què compta i posar-les a treballar, en diàleg amb 

altres agents, en funció de l'estratègia creativa i comunicativa que ha de generar.  

RA11 (E15.27). Saber iniciar el procés d'elecció de la idea o del tema, així com emprendre la investigació de la infor-

mació que li permeti un major aprofundiment reflexiu i un desenvolupament coherent del projecte, d'acord amb l'eix 

conceptual.  

RA12 (E15.28). Tenir capacitat per buscar, organitzar i planificar els recursos disponibles (humans, materials i immate-

rials) per fer possible el projecte amb un cronograma establert en un context específic.  

RA13 (E17.17). Reconèixer el valor de la difusió, la mediació i la distribució en el context socioeconòmic i cultural, 

alhora que comprèn la dimensió sistèmica i circular de les xarxes i plataformes de difusió de les arts i el disseny.  

RA14 (E17.18). Reflexionar sobre els públics des d'una perspectiva històrica i contextualment situada.  

RA15 (E17.19). Identificar les dificultats i conflictes que han quedat sense resoldre, així com les facilitats i els avantat-

ges que han esdevingut en el projecte creatiu desenvolupat.  

RA16 (E17.20). Extreure conclusions de caràcter constructiu sobre els efectes que genera el seu treball personal.  

RA17 (E17.21). Establir un diàleg mitjançant l'escolta activa, el treball observacional i l'ètica relacional amb els dife-

rents agents del context social, cultural i professional amb els quals col·labora per dur a terme el projecte propi.  

RA18 (E17.21). Identificar criteris d'avaluació per valorar el nivell d'interacció que té el projecte amb els agents impli-

cats i el context en què es desenvolupa.  

  
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 de la feina 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 manera 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. Escollir 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hores de dedicació:  75h   

Hores activitats dirigides:  18h  (24%)   

Hores activitats supervisades:  18h (24%)   

Hores aprenentatge autònom:  35h (46,6%)   

Hores activitats d’avaluació:  4h  (5%)   

  

Activitat dirigida:  

Presentació i discussió de continguts teòrics, referències i casos d'estudi, visites i / o presentacions de persones ex-

pertes en la matèria.  

Metodologia d'aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i / o exposició de continguts pràctics i debat.  

Resultats d'aprenentatge: RA1, RA4, RA6  

  

Activitat supervisada:  

Realització d'exercicis a l'aula o taller. Realització i presentació d'elements de comunicació del procés de treball. Dis-

cussió i posada en comú de continguts.  

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització de la feina pròpia de l'alumne. 

Seguiment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presenta-

ció pública i discussió crítica col·lectiva.  

Resultats d'aprenentatge: RA3, RA5, RA15  

  

Activitat autònoma:  

Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents.  

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i / o lectura comprensiva de textos, i / o lectura compren-

siva d'elements formals i matèrics. Treball pràctic autònom amb diferents agents educatius de Barcelona.  

Resultats d'aprenentatge: RA4, RA6, RA12, RA17  



  

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.  

Resultats d'aprenentatge: RA7, RA9  

 

 

 

 

 



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. 




