Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia

Guía docente

Título superior de deseño
Especialidade: Deseño Gráfico
Disciplina: Traballo fin de estudos

Páxina 1 de 7
Modelo: MD85PRO06 Guía docente. Data 01/09/2017. Versión 1

Índice
1
2

3
4

5

6

Identificación e contextualización................................................................................3
Descrición da disciplina.................................................................................................3
2.1. Descritores...............................................................................................................3
2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos........................................3
2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación..................4
2.4. Metodoloxía..............................................................................................................4
Obxectivos.......................................................................................................................5
Competencias que se desenvolven na disciplina.......................................................5
4.1. Competencias transversais .....................................................................................5
4.2. Competencias xerais ...............................................................................................5
4.3. Competencias específicas da titulación...................................................................6
Organización dos contidos............................................................................................6
5.1. Contidos...................................................................................................................6
5.2. Organización............................................................................................................7
Procedemento de avaliación.........................................................................................7

Páxina 2 de 7
Modelo: MD85PRO06 Guía docente. Data 01/09/2017. Versión 1

1

Identificación e contextualización
Datos da disciplina
Escolas

EASD Ramón Falcón LUGO ; EASD Antonio Faílde OURENSE ; EASD Pablo Picasso A CORUÑA

Web escolas http://escoladeartelugo.com/gl/;
http://www.escolarte.com/es ;
http://www.eapicasso.com/
Mail escolas escola.arte.ramon.falcon@edu.xunta.es
info@escolarte.com
escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es
Materia

Proxectos de deseño gráfico

Disciplina

Traballo fin de estudos

Carácter

Obrigatoria da especialidade Tipo
(O.E.)

Curso

4º

Teórico-práctica (T.P)

Duración

Cuadrimestral (450 h.)

Créditos ECTS 18

Horas de clase semanais

4 (72 totais)

Horas de traballo non presencial

360

Horas de titoría

18

2

Descrición da disciplina

2.1.

Descritores
- Elaboración dun proxecto de comunicación gráfica global de xeito individual polo/a alumno/a
para demostrar que está capacitado/a para desempeñar unha actividade profesional no campo do
deseño gráfico.

2.2.

Relación con outras disciplinas de contidos progresivos
Esta disciplina non ten relación con outras disciplinas de contidos progresivos.
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2.3.

Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da
titulación
É a culminación da aprendizaxe do alumnado e a posta en práctica dos coñecementos
conceptuais e procedementais adquiridos ao longo de estas ensinanzas. O TFE consistirá no
desenvolvemento completo dun proxecto orixinal e inédito, coa execución material daquelas
partes do mesmo que o tribunal encargado da súa organización, desenvolvemento e avaliación
determine, cos condicionantes previos, de información, de redacción, de execución e de
viabilidade técnica e económica o máis semellantes posible ás do ámbito laboral, social,
económico, cultural e produtivo real.

2.4.

Metodoloxía
Para a organización, avaliación e cualificación do TFE, constituirase un tribunal integrado,
preferentemente, por docentes da especialidade correspondente, nomeado pola dirección do
centro, a proposta de xefatura de estudos deste, que estará integrado, cando menos, por un/ha
presidente/a, un/ha secretario/a e un/ha vogal.
O alumnado do TFE deberá propoñerlle ao departamento de ensinanzas artísiticas superiores de
Deseño Gráfico, nos prazos que para cada curso escolar se determinen desde a Área de
Formación da escola, e achegando a documentación necesaria, o traballo ou tema concreto que
pretende desenvolver. O departamento, vistas as propostas do alumnado proporá a xefatura de
estudos a asignación de titor/a, e determinará a idoneidade do proxecto presentando en función
dos requisitos esixibles. De non considerarse idónea a proposta formulada, o/a alumno/a deberá
aceptar os cambios propostos polo/a titor/a, ou formular unha nova proposta, no prazo sinalado
polo departamento.

3

Obxectivos
Acadar as competencias transversais, xerais e específicas da titulación durante o
desenvolvemento da disciplina.

4

Competencias que se desenvolven na disciplina

4.1.

Competencias transversais
T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.
T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.
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T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se
realiza.
T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.
T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.
T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e
sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.
T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.
T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito
emprendedor no exercicio profesional.
T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural
e ambiental.
T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do
patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores
significativos.

4.2.

Competencias xerais
X1. Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e
condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.
X2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e da comunicación.
X4. Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do
espazo, do movemento e da cor.
X5. Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o
comercio.
X16. Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.
X17. Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de
obxectivos persoais e profesionais.
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X20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo,
dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e
produtos do deseño.
X21. Dominar a metodoloxía de investigación.

4.3.

Competencias específicas da titulación
EG1. Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas
comunicativos complexos.
EG4. Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.
EG5. Establecer estruturas organizativas da información.
EG12. Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.
EG15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na
mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e
calidade na produción. .

5

Organización dos contidos

5.1.

Contidos
- Elaboración dun proxecto de comunicación gráfica global de xeito individual polo/a alumno/a
para demostrar que está capacitado/a para desempeñar unha actividade profesional no campo do
deseño gráfico.
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5.2.

Organización
16

4

Horas presenciais
Horas non presenciais
Titorías

80

6

Procedemento de avaliación
A ensinanza é de carácter presencial e asistencia obrigatoria.
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico,
ordinaria e extraordinaria.
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