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Part A:  
 
 
Proposta d’una seqüència formativa  
 
Cicle Formatiu de Grau Superior – Il·lustració / Gràfica Impresa 
Mòdul Formatiu – M12. Tècniques d'expressió gràfica 
Unitat Formativa – UF3. Maneig i experimentació amb les tècniques 
d'expressió gràfica 
 



1. Dades de la matèria 
 
 
Estudis:  
Cicle Formatiu de Grau Superior en Il·lustració 
Cicle Formatiu de Grau Superior en Gràfica Impresa 
 
Mòdul Formatiu:  
M12. Tècniques d'expressió gràfica 
 
Unitat Formativa:  
UF3. Maneig i experimentació amb les tècniques 
d'expressió gràfica 



1. Dades de la matèria 
 
 
Localització en els estudis:  
3r quadrimestre 

Càrrega acadèmica:  
55 hores 
3 ECTS 

Classificació:  
pràctica 



1. Dades de la matèria 
 
 
Temporització:  
1 quadrimestre, 3 hores/setmana  
16 sessions 

Tipus d’espai de docència:  
aula convencional / aula taller 

   
 
 
 



2. Continguts curriculars 
	  	  
 
•  Tècniques d’expressió gràfica en l’espai tridimensional. 

Gràfica i il·lustració tridimensional o volumètrica. 

•  Representació gràfica, il·lustració i fotografia. Collage i 
fotomuntatge. 

•  Experimentació amb tècniques mixtes d’expressió 
aplicades com a recursos gràfics propis.  



2. Continguts curriculars 
	  	  
 
•  Metodologia de treball per a la resolució conceptual i 

formal d'un projecte gràfic personal.  

•  Traducció d’experiències centrades en el context 
relacionant-les amb percepcions, sensacions, idees, 
conceptes, sentiments i estats anímics. 



3. Resultats d’aprenentatge 
	  	  
 
A.   Manipula diferents tècniques en l'experimentació 

gràfica, amb plantejaments conceptuals i argumentals 
per la resolució formal d'un treball. 

B.   Experimenta amb les possibilitats expressives de les 
diferents tècniques en funció de les seves preferències 
estilístiques i artístiques per a incorporar-les a un estil 
personal. 

C.   Desenvolupa les capacitats de comunicació gràfica, la 
creativitat i l'expressivitat personals. 



4. Situació en el currículum dels Cicles 
	  	  
 
Una Unitat Formativa d’ampliació i conclusió: 
 
•  La UF3 complementa i amplia les unitats anteriors 

del Mòdul, destinades a la fonamentació i coneixement 
d’eines, materials i suports (UF1) i usos aplicacions de 
dibuix i color (UF2). 

•  L’alumnat ja ha assolit coneixements i tècniques 
bàsiques, es pressuposa un nivell de maduresa i 
destresa en l'expressió gràfica.  



4. Situació en el currículum dels Cicles 
	  	  
 
Una Unitat Formativa d’ampliació i conclusió: 
 
•  La UF3 fa èmfasi en l’experimentació singular, el 

desenvolupament d’estratègies de creació 
personalitzades i l’elaboració de propostes 
estèticament complexes.  



5. Competències treballades 
 
 
Competències professionals: 
 
•  CP1: Realitzar, planificar i desenvolupar totes les fases 

dels projectes de gràfica impresa mitjançant les 
tècniques gràfiques i estils més adequats a les 
especificacions narratives i tècniques determinades i 
amb el nivell de qualitat exigible professionalment. 

  
•  CP3: Seleccionar i utilitzar les tècniques i els recursos 

gràfics i tipogràfics més adients per donar solució 
gràfica als objectius comunicatius, expressius, formals, 
funcionals i tècnics d’un problema comunicatiu. 



6. Objectius específics per a la UF 

A partir de criteris d’avaluació curriculars: 

•  Experimentar amb materials, tècniques i procediments 
alternatius aplicats a la gràfica impresa. 

•  Construir, a partir de la recerca pràctica, recursos 
propis per a aplicar-los al desenvolupament d'un 
llenguatge i una poètica personal. 

•  Entendre la transgressió, de forma responsable, com a 
motor creatiu. 



7. Continguts contextualitzats de la UF 

 
•  Fabricació i aplicació de materials d'origen natural 

(animal, vegetal i mineral) i combinació amb materials 
sintètics i tècniques mixtes.  

 
•  Il·lustració, intervenció i estampació sobre paper, tèxtil 

i volums de mides variades amb tècniques singulars.  
 
•  Construcció de volums i espais tridimensionals des de 

la bidimensió. 



7. Continguts contextualitzats de la UF 

 
•  Collage i Assemblage, tipogràfic i fotogràfic, i 

estratègies de seriació.  

•  Recursos metodològics i tècniques narratives per a 
la elaboració de projectes creatius.  

•  Ideació, execució i presentació de projectes de 
creació artística personals, vinculats a les àrees de 
treball dels Cicles.   



8. Mètode i Metodologia 
  
 
... Treball pràctic i avaluació continuada. 

... Avaluació formativa, basada exclusivament en 
exercicis pràctics amb resolucions diverses.  

... L’aula com a taller de creació a partir d’encàrrecs 
concrets (i hàbits de treball). 
 
... La fitxa de treball com a contracte. 

... Reflexió en torn a la metodologia de treball i a les 
capacitats narratives dels projectes. 



8. Mètode i Metodologia 
  
 
Simultaneïtat 
L’aula com espai de treball amb diverses velocitats i estadis. 

Planificació 
Exercicis amb processos que requereixen preparació prèvia. 

Espontaneïtat 
L’experimentació permet el suggeriment de referents, 
tècniques, materials i aplicacions complementàries. 
 
Insight / Complexitat 
Activitats que requereixen un perquè, raonat o intuïtiu.  
 



9. Model d’una sessió 
  

A.  Entrada a l’aula i comprovació d’assistència. 

B.  Repàs de l’estat (procés) de les activitats en curs.  

C.  Lectura de l’encàrrec per a la sessió a través de la 
fitxa de treball repartida a cada alumne/a. 

D.  Presentació d’exemples i referències (visuals en 
presentació de diapositives, bibliogràfiques i/o 
objectuals) per al treball estipulat. 

E.  Si escau, fabricació guiada de fórmules i/o materials.  



9. Model d’una sessió 
 
 
F.  Treball individual de l’alumnat. Discussió d’estratègies 

d’execució de forma personalitzada o per tutoria entre 
iguals.  

G.  Si escau, comentari col·lectiu de resultats. 



10. Programació 
	  	  
	  
Programació distribuïda en 3 blocs:  
 
1.  Generar històries a partir de l’entorn (12h, 2 Ex.) 
2.  Intervenir i re-significar objectes i històries (18h, 3 Ex.) 
3.  Crear històries (21h, 3 Ex.) 



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 1:  
Generar històries a partir de l’entorn 
 
Activitat 1.1. (2 sessions, 6 hores) 
Fabricació i aplicació de tintes naturals (animals, vegetals i 
minerals) sobre suport pla.  
 
•  Exercici: «Mostrari fragmentat i apòcrif de colors» 
•  Enunciat: Crear un mostrari en paper de tintes 

fabricades per nosaltres mateixos, contextualitzant-lo 
com a un objecte de font desconeguda.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 1:  
Generar històries a partir de l’entorn 
 
Activitat 1.2. (2 sessions, 6 hores) 
Combinació de tintes naturals i sintètiques sobre suport 
pla. Materials i tècniques mixtes. 
  
•  Exercici: «Estampetes i icones contemporànies» 
•  Enunciat: Crear una o varies icones de tipus religiós, 

de petites dimensions, aplicades a personatges 
contemporanis, explorant simbologies i significats.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 2:  
Intervenir i re-significar objectes i històries  
 
Activitat 2.1. (2 sessions, 6 hores) 
Il·lustració amb fil continu: trames i costura sobre pla.  
 
•  Exercici: «El mocador d'Ariadna (història bordada)».  
•  Enunciat: Relatar una escena mitològica sobre un 

suport paper tèxtil o paper, utilizant el concepte de 
bordat i afegint, si escau, tècniques complementàries.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 2:  
Intervenir i re-significar objectes i històries  
 
Activitat 2.2. (2 sessions, 6 hores) 
Il·lustració solar:  
cianotipia i tintes fotosensibles sobre suport pla. 
 
•  Exercici: «L'ombra de les ciutats-objecte (photograms/

rayographs)» 
•  Enunciat: Generar paisatges urbans a partir de 

fotogrames o raiogrames en cianotipia, amb intervenció 
de tècniques complementàries.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 2:  
Intervenir i re-significar objectes i històries  
 
Activitat 2.3. (2 sessions, 6 hores) 
Intervenció manual de fotografies:  
collage, fotomuntatge i estratègies de seriació.  
 
•  Exercici: «Esborrant el rastre (intervenir sobre rostres 

versemblants)». 
•  Enunciat: Generar variacions identitàries del retrat 

d’una celebritat a partir de la intervenció seriada de la 
seva fotocòpia.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 3:  
Crear històries 
 
Activitat 3.1. (2 sessions, 6 hores) 
Intervenció bi- i tridimensional d'objectes quotidians.  
 
•  Exercici: «El conte del got (assemblage/narrar un 

suport quotidià de rebuig)». 
•  Enunciat: Intervenir un o varis objectes quotidians d’un 

sol ús i convertir-los en un suport narratiu a partir de la 
intervenció gràfica i física.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 3:  
Crear històries 
 
Activitat 3.2. (2 sessions, 6 hores) 
Creació de Pop-ups i escenografies de paper.  
 
•  Exercici: «Els animals constructivistes (circ 

bidimensional)». 
•  Enunciat: Elaborar, a partir d’una superfície plana, 

maquetes tridimensionals dels animals d’un circ 
imaginari.  



10. Programació: concreció 
  
 
Bloc 3:  
Crear històries 
 
Activitat 3.3. (3 sessions, 9 hores) 
Treball de síntesi.  
Il·lustració bi- i/o tri-dimensional aplicada a la narració.  
 
•  Exercici: «L'edició d'artista sobre un conte curt 

(convertir la història escrita en objecte editorial)».  
•  Enunciat: Construir un llibre d’artista a partir del relat 

d’un conte curt, tot utilitzant tècniques apreses al llarg 
del Mòdul Formatiu.  



11. Avaluació 
 
 
Criteris específics:  
 
•  Avaluació continuada. Es tenen especialment en 

compte: 1) pro-activitat en les sessions, 2) Presentació 
segons calendari, 3) Pulcritud en els resultats i afany de 
professionalitat; i 4) Capacitat de resolució efectiva i 
creativa dels problemes i/o exercicis plantejats.  



11. Avaluació 
  
 
Ponderació:  
 
•  Bloc 1) 15%; Bloc 2) 25%; Bloc 3) 40% 

•  Els exercicis de la unitat resulten en un total del 80% de 
la qualificació. El 20% restant respon a l'assistència i a 
l’actitud de l’estudiant o l’estudianta. 
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13. Documents oficials de referència 
 
 
•  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

(2012). Fitxa resum. Títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques y 
Disseny en Il·lustració. Disponible a http://xtec.gencat.cat/web/.content/
curriculum/professionals/artistics/Documents/fitxa-
resum_CFGS_illustracio.pdf 

 
•  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

(2012). Mòduls formatius. Unitats formatives. Il·lustració. Disponible a 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/artistics/
Documents/quadre-ILU_moduls_UF.pdf 

 



13. Documents oficials de referència 
 
 
•  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

(2012). Fitxa resum. Títol de Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques y 
Disseny en Gràfica Impresa. Disponible a http://xtec.gencat.cat/
web/.content/curriculum/professionals/artistics/Documents/fitxa-
resum_CFGS_GIMP.pdf 

 
•  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

(2012). Mòduls formatius. Unitats formatives. Gràfica Impresa. 
Disponible a http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/
artistics/Documents/quadre-GIMP_moduls_UF.pdf 

 





Part B:  
 
 
Dos exemples d’activitats d’aprenentatge 
Bloc 2: Intervenir i re-significar objectes i històries  
 
 



Activitat 2.2.  
 
 
Il·lustració solar:  
cianotipia i tintes fotosensibles sobre suport pla. 
 
L'ombra de les ciutats-objecte 
(photograms/rayographs) 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible a: http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2019/09/Borsa-treball_Dibuix-artistic_Activitat1_PORQUER-RIGO.pdf 







Activitat 2.3.  
 
 
Intervenció manual de fotografies: 
Collage, fotomuntatge i estratègies de seriació. 
 
Esborrant el rastre  
(intervenir sobre rostres versemblants) 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible a: http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2019/09/Borsa-treball_Dibuix-artistic_Activitat2_PORQUER-RIGO.pdf 










