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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2020-2021 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura AMPLIACIÓ DE PRÀCTIQUES , AMPRA 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 3 Curs 

Curso  Semestre 
Semestre 2on 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Optativa Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Valencià 

Matèria 
Materia Materials i Tecnologia Aplicats a la Ceràmica 

Títol Superior  
Título Superior  Arts Plàstiques 

Especialitat 
Especialidad Ceràmica 

Centre 
Centro ESCAL 

Departament 
Departamento Materials i tecnologia ceràmica 

Professorat 
Profesorado Jose Guillermo Paulo Redondo 

e-mail 
e-mail Guillermo.paulo@escal.es 
 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales ycontribuciónde la asignaturaal perfil profesional de la titulación 

 
L’objectiu general d’aquesta assignatura ve donatper la situació excepcional viscuda al curs 
passat, sense presencialitat de l’estudiantat durant un llarg període decretat per l’estat d’alarma. 
Tot i que s’han adaptat en la mesura del que és possible les assignatures del primer semestre 
del curs 2020-21, no sabem si es repetirà aquesta situació durant aquest període de temps. Per 
això, el departament opta per afegir una assignatura optativa que permetrà a l’alumne de 
millorar les competències relacionades amb les tasques de laboratori si ho considera oportú.  

 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientosprevios 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitosprevios, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientosrecomendados y/o relación con otrasasignaturas de la mismatitulación 

Tots els coneixements teòrics previs han estat impartits i l’alumnat els ha aprovat a distància, 
bé al segon semestre del curs passat, bé durant el semestre passat. La intenció és d’adaptar i 
personalitzar els continguts per a cada alumne, en funció dels continguts aprovats durant el 
confinament. Per tant, no es posa cap condició als coneixements previs.  
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competenciasvienenestablecidas en los planes de estudiospublicados en la correspondienteorden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

Es considera que les tres primeres competències transversals, així com la CG2, CE5 i CE7 vénen 
fortament treballades en les practiques de l’assignatura, on la forma de treballar, organitzat 
prèviament les tasques individuals, seqüenciant-les i modificant les instruccions generals per tal 
de personalitzar-les, fa que es multipliquen els resultats de l’aprenentatge. Les competències 
transversals CT6 i CT15 són desenvolupades en la realització dels informes, que són individuals. 

 
3 Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

 
Es personalitzarà per a cada alumne, dintre dels coneixements 
impartits pel departament durant el confinament.  

 

 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 
 

Nota importante: Las competenciasestánexpresadas en un sentidogenérico por lo que es necesarioincluir en la 
guíadocente los resultados de aprendizaje. Estos resultadosconstituyen una concreción de una o variascompetencias, 
haciendoexplícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en suformulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizajeevidencianaquello que el alumnadoserácapaz de 
demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.  

 
4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidadesdidácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

 
PRÀCTIQUES 
 
Alumnes de segon: fer les pràctiques no realitzades a 
l’assignatura matèries primeres ceràmiques i tecnologia I.  
 
Alumnes de tercer: fer les pràctiques no realitzades a les 
assignatures AMC1 i, si són de l’itinerari cientifico-tècnic, 
intentar avançar alguna pràctica de tecnologia ceràmica II.  
 
Alumnes de quart: fer les pràctiques no realitzades a 
l’assignatura AMC2 i, si són de l’itinerari cientifico-tècnic, 
intentar avançar alguna pràctica de tecnologia ceràmica III i de 
CCMC2.  
 
 
 

 
 
 
 

Es faran comparatives per 
curs la última setmana de 
classe, quan els alumnes 
tinguen els resultats, per 
a compartir resultats.  
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5 Activitats formatives 
Actividadesformativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajopresenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumentrabajo 
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

1, 3, 4 i 5. 0 

Classes pràctiques 
Clasesprácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupossupervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

2 i 6. 40 

Exposició treball 
en grup 
Exposicióntrabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientosinterdisciplinares. 2 i 6. 2 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 
 

Atenciónpersonalizada y en pequeñogrupo. Periodo de instrucción y/o 
orientaciónrealizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temaspresentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

Totes. 3 

Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas(audiciones, orales y/o escritas)empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

Totes.  0 

SUBTOTAL 45 

 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajoautónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumentrabajo 
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clasesteóricas, clasesprácticas y/o tutorías de pequeñogrupo. 

Totes.  20 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres,trabajos, memorias,… 
para exponer, interpretar o entregar durante las clasesteóricas, 
clasesprácticas y/o tutorías de pequeñogrupo. 

totes 3 

Activitats 
complementàries 
Actividadescomple
mentarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividadescomplementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

Totes.  7 

SUBTOTAL 30 
 

TOTAL 75 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebasescritas (pruebasobjetivas, de desarrollo, mapasconceptuales,…), exposición oral, trabajosdirigidos, proyectos, talleres, 
estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizajeevaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentajeotorgado (%) 

 
Memòria de pràctiques 
 
Treball en classe 
 
Quadern de Pràctiques 

 
Tots 
 
Tots 
 
Tots 

 
70 
 
20 
 
10 
 

 
 

6.2 Criteris d’avaluaciói dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 
Perquè la qualificació d’una memòria de pràctiques puga computar mitjana amb la resta de 
qualificacions, ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Totes les pràctiques han d’estar fetes i 
entregades perquè es puga valorar la prova escrita.  
 
Dintre de la part de treball en classe, s’avaluarà com es desenvolupa la tasca al laboratori: ordre 
i neteja.  

 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación 

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

 
Les condicions per a presentar-se són les mateixes, és a dir, les pràctiques han d’estar fetes i 
les memòries puntuades per damunt de 5.  
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