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TFG Grau en Enginyeria Industrial i Desenvolupament del Producte (UPC). Sandra Yelo 

 
Valoració de l’evolució de l’artesania 
Com la tecnologia i els nous avenços poden influir en l’artesania 
 

Curiosament el terme artesà està de moda. Enrere queden els temps en els que l’artesania (allò 
fet a mà, allò fet a mida) s’havia arraconat enlluernats per la indústria capdavantera. I ara, en el 
moment de l’era tecnològica i digital és quan els processos artesanals agafen més sentit i més 
força. 
 
Només cal veure alguns espots publicitaris i referències d’altres sectors que s’omplen la boca quan 
consideren que s’aproximen al saber fer de l’artesania: 
 
           Mundo Deportivo, “El Barça artesanal”abril 2010 

“..en este Barça artesanal cuentan las piezas, pero es el conjunto el que se acaba 
imponiendo, es un buen reloj, con un relojero execpcional...”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanya publicitat Montblanc 2012 
“Artesanía pura” 

 

 
 

Campanya publicitat Louis Vuitton 2011 
“...qué pequeños gestos transmiten en secreto nuestros artesanos?...” 
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Spot publicitari de Bonito del Norte Ortiz1  
“...mientras quede un botero, un soplador, una encajera, mientras haya un pescador de bonito en el mar, existirá la artesanía...” 

 
Si el valor del passat és quelcom intrínsec a l’artesania, aleshores quan parlem de l’evolució de 
l’artesania, de què estem parlant? Estem parlant d’una evolució tecnològica o una evolució 
conceptual? 
L'evolució és el procés de canvi en totes les seves formes de manera gradual, i el caràcter radical 
dels canvis que ha tingut lloc en aquestes dues últimes dècades, ha posat en risc certa continuïtat 
en el saber fer i en la funció de l’artesania al segle XXI, fugint de la revolució tecnològica i fent que 
els processos de continuïtat siguin més importants que els processos de canvi. Tot això ha  
comportat un nou panorama de riscos i oportunitats. 
 
Així doncs, el panorama actual de l’artesania, tal i com vaig descriure en el llibre “Altres mirades de 
l’artesania”2 es pot situar en un ampli recorregut que va de l’art fins a la indústria, incloent-hi les 
darreres tecnologies, amb la condició indispensable del domini d’un ofici. D’aquesta manera, ni 
perdrà el tren de la innovació tecnològica (cap a on va) ni renunciarà allò que li és propi (d’on ve). 
 
El concepte d’evolució de vegades espanta al sector artesà que creu que els seus valors passen per 
mirar enrere i no endavant:  
 

“ ...M’he trobat molts cops a artesans que reneguen de la seva condició d’artesans i prefereixen 
arribar a un “estadi superior”, el d’artista...I també m’he trobat artesans que es senten supeditats al 
dissenyador i que no accepten que ningú els hi doni “lliçons” sobre el que han de fer en relació al seu 
ofici. Per altra banda també hi ha una “lluita interna” entre els artesans pel fet de que, alguns 
tallers hagin incorporat tecnologia i no els considerin purament artesans, sinó industrials. 
Així doncs, en un nou escenari, la tendència és, o al menys això és el que desitjaríem, que aquests 
perfils no tractin de delimitar el seu espai d’acció sinó que puguin interrelacionar-se de forma 
natural. 
La majoria dels nostres artesans per situació generacional i territorial són artesans que dominen a la 
perfecció el seu ofici però no coneixen la metodologia del disseny i que han innovat poc en concepte 
i en tecnologia. La generació més jove d’artesans que, en gran majoria, han sortit d’escoles d’arts i 
oficis i disseny, si està aplicant el disseny com a part del procés artesanal, la generació més madura 
intenta dialogar amb el dissenyador amb un llenguatge comú per una artesania que respongui a les 
necessitats del mercat i de la societat actual. 
El que no han de fer els artesans és perdre el temps en competir amb la indústria: el que pugui 
resoldre la indústria no cal plantejar-se en l’artesania, de la mateixa manera que on no arriba la 
indústria és una oportunitat per a l’artesania...”        Altres mirades sobre l’artesania, pag 213 

 
En el període en el que vaig dirigir Artesania Catalunya, vam engegar projectes que apostaven per 
aquesta evolució i en poc temps es va demostrar que l’artesania tenia un paper clau en aquesta 
societat si era capaç de reinventar-se i de treballar en xarxa atenent als avenços de l’era digital i 
tecnològica i podent donar respostes clares. 
 

“... El terme “perill d’extinció” aplicada a l’artesania no m’agrada. Penso que l’artesania ha d’evitar 
mostrar-se en públic com una reserva natural. L’artesà és un professional del segle XXI com 
qualsevol altre, ha de situar la seva saviesa en el context actual (recordo una xerrada amb Toni 
Cumella, que es va interrompre perquè havia de posar en marxa els forns de ceràmica a través del 
mòbil)...”.             Altres mirades sobre l’artesania, pag 217 

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=np8PmHFNUXQ 
2 AA.VV. Altres mirades sobre l’Artesania. Edicions Escola Massana, Barcelona 2009. ISBN 84-9333257-7-5 

http://www.youtube.com/watch?v=np8PmHFNUXQ
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Un d’aquests projectes clau van ser “Oficis Singulars”, en el que artesans, dissenyadors i artistes 
(entre ells també joiers) treballaven en els tallers artesans de Catalunya on hi havia certa 
concentració d’oficis lligats històrica i tècnicament a un territori. Casos com el d’Enric Majoral, 
Sara Domenech o Marc Monzó en són un exemple: 
 

 
 

                   Les perles de Sarral. Alabastre. Marc Monzó i Isidre Magre     Collar llunar. Alabastre. Enric Majoral i Isidre Magre 

 

 
Olives ceràmica La Bisbal. Enric Majoral i Ivette Bazaco 

 

 
 

Peces de pauma d’Enric Majoral i Sara Domenech i artesanes de La Llata El Perelló 

 

El cas de la joieria no és diferent a la de l’artesania, com he exposat en el llibre digital “Ten years 
after studio r2” 3 
 

“…En els darrers temps el sector de la joieria ha sofert un canvi substancial, passant d’una joieria 
vinculada al mon del luxe a un element d’expressió i d’ornamentació corporal.  
La joieria actual te multitud d’oportunitats perquè ha ampliat el seu ventall de llenguatges, 
tècniques i funcions: des de la producció mercantil amb finalitats comercials fins a la creació 

                                                             
3 Ten years after studio r2, http://www.r2bcn.com/ten-years-after.html 
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artística d’autor. O les dues, com fan alguns joiers que tenen la capacitat de recórrer aquest llarg i 
de vegades contraposat recorregut…”        Ten years after studio r2, pag 165 

 

I aquella joieria exclusiva per a portadors amb un poder adquisitiu alt ha passat a ser una joieria de 
moments de luxe per a tot aquell que tingui sensibilitat per proposar-la, adquirir-la i portar-la, com 
expressa la crítica d’art Mónica Gaspar en el llibre “Luxe Interior, Joieria Contemporània 
Internacional” 4: 

 
“…un luxe interior quan les joies esdevenen vehicles portadors de metàfores que amaguen una 
manera individual de veure el mon. Peces amb un component estètic important que apel·len als 
sentits, però que reclamen una implicació física i emocional de l’usuari... Amb aquesta actitud, el 
creador de joies pretén el predomini de l’individu sobre la tecnología..”  

Luxe Interior, Joieria Contemporània Internacional, pag.13 

 
Aquesta realitat s’està coent a les escoles, els nous creadors estan modelant la seva formació 
tècnica i conceptual en centres de formació on els límits els posa el propi creador i on el fet de 
crear ha de ser un camí per la metodologia del disseny, el discurs conceptual i el saber fer en els 
tallers: pensar, organitzar el pensament, extraure solucions i implementar-les.  
 
 

 
 

Permanència, Maria Sablotni, alumna de Grau en Arts i Disseny, Escola Massana 

 
Una evolució, transformació o modernització que ha de trobar l’equilibri entre la tecnologia i la 
natura, com el Seminari biennal que porta a terme l’Escola Massana “Joieria, Art i Natura a 
Serraduy” on el concepte d’innovació ve lligat al de sostenibilitat, on els alumnes surten de l’aula 
per confrontar-se en l’experimentació de tècniques i processos. 5  
 
 

 
 

Seminari de Joieria, Art i Natura a Serraduy (Osca). Escola Massana 

                                                             
4 GASPAR, M. Luxe Interior, Joieria Contemporània Internacional. Barcelona, CaixaFòrum,2003. Any del Disseny 
5 Joyería, Arte y Naturaleza en Serraduy http://esp.serraduyjans.es/ 
 

http://esp.serraduyjans.es/
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Perquè la innovació no pot ser a qualsevol preu, com Jesús Àngel Prieto proposava a IBERIONA 
2009:  

“...Proponemos maridar el concepto innovación con la idea de sostenibilidad. Innovar no puede 
conllevar destruir, ha de incluir la capacidad de sostener el mundo, de cuidar su capacidad para 
sobrevivirse, para heredarse. Y la innovación también supone un cambio de estado, un nuevo 
paradigma: supone preguntarse por la raíz de las cosas, de su función, del servicio que cumple, de la 
autenticidad que implica. La innovación de ayer, es la tradición de hoy...” 6             Iberiona 2009 

 

Parlar d’innovació implica treballar en equip, per posar en comú visions prismàtiques, una evolució 
cap al treball individual pot provocar un alt risc d’aïllament i autisme social. 
L’innovació és modernització i és actualització i demana noves infraestructures i instal·lacions de 
tallers 3D,  el desenvolupament tecnològic amb la col·laboració amb centres tecnològics o 
d’investigació, el disseny de marca per facilitar la projecció local i internacional, la formació al 
sector de les noves eines digitals i tecnològiques, nous processos, nous mercats, nous materials i 
sobre tot nous llenguatges que permetin emocionar. I això no ha de portar a la desaparició de 
l’artesania sinó a la seva redefinició. 
 
Les conclusions de la reflexió són clares: tant el disseny, en la seva contribució per generar valor 
afegit a l’artesania, com la tecnologia, són claus per poder evolucionar al ritme de la societat d’ara. 
Es tracta de treure el màxim partit, per mitjà d’una renovació adequada i una innovació 
responsable a l’ofici del joier que sempre haurà d’anar lligada a satisfer els desitjos i les il·lusions 
de les persones, els records, fent que les joies expliquin històries, transmetin sentiments i que  
provoquin o responguin preguntes. 
 
Permeteu-me que us expliqui una experiència personal:  

Amb motiu de la celebració dels 50 anys d’un grup d’amigues que en el termini d’un any arribaven a 
la cinquantena van encarregar a Majoral una col·lecció de 9 plaques identificatives. Cada peça 
realitzada amb tècniques artesanals i/o tecnològiques, havia d’explicar la personalitat de la persona 
receptora, a partir de la tipografia utilitzada, la pedra que l’acompanyava, el material, la forma… 
Però el destí va malbaratar la seqüència de celebracions, i una d’elles, la número 8, va patir una 
infermetat terminal. Per voluntat d’ella mateixa i abans d’acomiadar-se va dialogar amb Majoral 
perquè crees una peça que pogués ser compartida. Majoral va donar resposta fent una peça 
composta per 8 plaques amb el número 8 serigrafiat. Ara cadascuna de nosaltres portem el nostre 
número i el número 8, en el record del cercle de l’amistat. 

 

 

 
Col·lecció de 9 peces “E l cercle de l’amistat”, Enric Majoral 

. 

En experiències com aquesta, per mi, està la resposta a la nova artesania, a la nova joieria. 
 

Gemma Amat, maig 2014 

                                                             
6 Iberiona 2009, http://iberiona.blogspot.com.es/ 
 

http://iberiona.blogspot.com.es/
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ANEXO B 
Información aportada por Klimt02 sobre la joyería contemporánea 
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SOBRE EL CONCEPTO DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA: 

Artículo de Roseanne Bartley, Where? Wear? Wrong?: 

http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=13912 

Artículo de Manuel Villena, Semantics of the word "jewel": 

http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=931 

 Artículo de Benjamin Lignel, What does Contemporary Jewellery mean?: 

http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=7624 

Artículo nuestro sobre CJ, Market, lies and websites: Klimt02 versus Klimt02 : 

http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=953  

SOBRE KLIMT02 PORTAL WEB: 

Concepto Klimt02 On line: 

http://klimt02.net/about/about_klimt02.php 

Artículo de Bianca Cappello sobre Klimt02, For an ecumenical communication 
within Contemporary Jewellery: 

http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=11974 

SOBRE KLIMT02 GALLERY: 

Concepto klimt02 Gallery: 

http://klimt02.net/gallery/info/about_us.php 

SOBRE QUIEN SOMOS KLIMT02 + DATOS CONTACTO: 

Página Who and Where we are: 

http://klimt02.net/about/who_we_are.php 

 

http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=13912
http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=931
http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=7624
http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=953
http://klimt02.net/about/about_klimt02.php
http://klimt02.net/forum/index.php?item_id=11974
http://klimt02.net/gallery/info/about_us.php
http://klimt02.net/about/who_we_are.php
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ANEXO C 
Información aportada por Ramon Oriol sobre la joyería de diseño 
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DISSENY I JOIERIA 

 

Quan es parla de “disseny” de què parlem? 

Una bona manera de començar, així ho faig en quasi totes les meves conferències i 

classes de joieria i disseny, és clarificant què entenem per disseny. 

 

El disseny hauria d’anar acompanyat de la paraula “industrial”, ja que un disseny és 

aquell objecte que està pensat per a ser funcional i reproduible. En el cas que una 

peça no es pugui seriar industrialment ens estarem referint a una “peça única”, més 

pròpia de l’àmbit de l’artesania o de l’art. 

Tota peça única està concebuda amb uns criteris ben diferents a la d’un disseny 

industrial, respon a uns conceptes, formes, materials, etc…que dificulten la seva 

industrialització, perquè aquesta no és la seva finalitat.  

 

Quan parlem de disseny de joieria ens referim a aquelles joies que estan pensades 

per a que tinguin una industrialització. Estan dissenyades per a que es puguin seriar, 

per a que puguin tenir un circuit comercial i per a que siguin portables. El fet de que la 

joia entri dins d’un mercat i sigui còmodament portable no vol dir que sigui menys 

atractiva, el nostre repte, el dels dissenyadors de joieria serà que aquella peça estigui 

tant ben dissenyada que respongui a uns criteris estètics i a uns concepts tècnics que 

la facin interessant com a disseny i com a peça decorativa. 

 

Un aspecte imprescindible per al disseny de joies és extreure el màxim profit de la 

tecnologia, la qual pot ajudar a rebaixar el cost de la producció de la peça i així fer 

factible la seva industrialització. 

Actualment les noves tecnologies faciliten molt la fabricació a baix cost, i per tant el 

sector s’està obrint a noves possibilitats que facilitaran el seu desenvolupament. 

S’ha d’entendre que un bon disseny passa per haver pensat una solució adequada per 

a la fabricació i seriació de la peça, i en això les noves tecnologies poden ajudar-nos 

molt. 

No hem d’oblidar però, que en joieria sempre hi haurà una part important de 

manualitat, no parlem d’una cadira o una làmpara, on segons quins casos, tot el 

procès és industrial, sinó que parlem d’una joia, la qual necessita d’un percentatge 

elevat de manualitat. 
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Tot i que es comença a fer ús de les noves tecnologies, i els dissenyadors de joieria 

cada vegada estan millor preparats, encara manca la relació entre el dissenyador-

industrial-botiguer, bàsica per crear dinamisme dins del sector. 

La joieria en el nostre pais ha estat molt arrelada a una tradició artesana o artística, i 

s’ha contemplat majoritàriament com una disciplina artística, com aquella petita 

creació única més propera a l’escultura. 

Algunes escoles de joieria han potenciat amb gran èxit tota una fornada de joiers que 

tendeixen cap a aquesta línia de la joieria, i no és dolent, al contrari, està molt bé. Però 

ens quedaríem curts si només explotessim aquesta línia més artística.  

Des dels finals dels anys setanta, amb la incorporació al FAD de l’Agrupació 

d’Orfebres, es va intentar fomentar també aquesta línia de joieria on s’apliqués el 

disseny, per tal de que la joieria estigués més propera al públic general i al teixit 

industrial. La falta de demanada industrial i la poca oferta acadèmica han fet que avui 

en dia encara quedi molt per fer per a que el dissenyador de joieria sigui una professió 

estable i es creei escola. 

 

ELISAVA – POSTGRAU EN DISSENY DE JOIERIA ALTERNATIVA 

Amb aquest context, ELISAVA, escola de disseny industrial, es va posar en contacte 

amb mi, coneixent la meva trajectòria i lluita pel que fa al disseny de joieria, i em va 

demanar concebre I dirigir el Postgrau en Disseny de Joieria Alternativa.  

Des d’un inici vam tenir molt clar que els objectius del postgrau serien formar a futurs 

professionals amb les capacitats i el coneixement per desenvolupar l’aspecte industrial 

en el món de la joieria. A més, volíem vincular l’escola amb la indústria per oferir una 

realitat laboral als nostres estudiants. 

Aquest curs 2014 és la segona edició del postgrau i hem ampliat professors i refet 

algunes matèries per tal d’anar millorant i apropoant-nos a les necessitates que els 

estudiants ens demanen. Estem contents i decidits a anar endavant ja que els 

resultats de la primera edició han sigut molt positius, ja que s’ha aconseguit que la 

majoria d’estudiants puguin treballar de la seva professió ja sigui com a autònoms o 

formant part d’empreses del sector. 

 

En el Postgrau de Disseny de Joieria Alternativa comptem amb 16 professionals que 

imparteixen la seva especialitat. Hi ha matèries que contemplen únicament l’estudi de 

diferents materials alternatius, com poden ser la fusta, el vidre, els plastics, entre 

d’altres…Així com també classes de noves tecnologies com de Rhinoceros, o 

d’Impressió 3D. 
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Una part important també són tot un seguit d’assignatures que contemplen els 

aspectes que formen part no només del procès creatiu de la joia sinó també tot el 

relatiu a l’entorn comercial de la peça.  

Per tant, assignatures que van des de la conceptualització de la peça, al retail, al 

branding, al packaging, i fins i tot algunes sessions sobre direcció empresarial que 

imparteix un professor d’ESADE. 

“S’entén que la propulsió d’aquest sector ha de passar per la joieria de futur, no 

clàssica, sinó per la joieria propositiva amb un alt valor afegit i cultural. Igualment, la 

joieria és un sector que no és lliure de competitivitat:la creació de línies de joieria 

lligades a empreses de moda està exigint un professional amb un aprenentatge útil per 

a aquest clúster, un professional que entengui que l’artesania és una activitat manual 

com la del músic, però que la pèrdua de teixit industrial s’ha degut a una falta de 

recanvi generacional i professional adequat a les necessitats del mercat global actual.”  

( http://www.elisava.net/ca/estudis/disseny-de-joieria-alternativa/presentacio ) 

 

Ramon Oriol 

Barcelona, abril 2014 

-- 

 

Ramon Oriol 
1946, Barcelona 
 
Orfebre i dissenyador, hereu d’una llarga tradició de joiers des de 1854. Ramon Oriol 
ha impulsat al llarg de la seva trajectòria professional el disseny industrial en joieria. 
Va realitzar la col·lecció d’anells de llum, que va ser primícia mundial entre d’altres 
projectes, els quals sempre han vinculat l’autoria amb el disseny industrial així com 
també l’experimentació i la investigació amb nous materials com la ceràmica, l’espart, 
la pell i la fusta.  
Ha participat en fires internacionals i ha exposat a Paris, Tòquio, Milà, Estocolm i Nova 
York. 
 
Ha estat membre fundador i president de l’Agrupació d’Orfebres FAD i membre del 
Consell Directiu del FAD.  
Actualment dirigeix i imparteix classes en el Postgrau de Disseny de Joieria Alternativa 
a ELISAVA. 
 
Contacte: 
www.oriol-orfebre.com 
info@oriol-orfebre.com 
 
Estudi-botiga: 
c/ Balmes, 272 5è 
08006 barcelona 
t. 93 201 03 77 
Horaris: Amb cita prèvia 

http://www.elisava.net/ca/estudis/disseny-de-joieria-alternativa/presentacio
http://www.oriol-orfebre.com/
mailto:info@oriol-orfebre.com
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ANEXO D 
Información Jornadas Diseño y 3D printing: Nuevos campos de aplicación 

 

 

 

 



JORNADA  
DISEÑO
Y 3D PRINTING:
NUEVOS CAMPOS
DE APLICACIÓN

Museu del Disseny de Barcelona 
Miércoles 19 /03 /2014
 

ORGANITZA 

Museu del Disseny  
de Barcelona

Museu del Disseny de Barcelona 
(Edificio Disseny Hub Barcelona)  
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 
08018 – Barcelona 
www.museudeldisseny.cat



La fabricación aditiva presenta un elevado 
potencial de crecimiento en múltiples sectores 
industriales, así como en los campos de la 
investigación, el espacio, la salud y el arte. 

Gracias a la versatilidad de las tecnologías de 
fabricación aditiva, en estos últimos años han 
surgido nuevos conceptos de producto, así  
como oportunidades de mercado que implican  
a su vez nuevos modelos de negocio (fabricación 
personaliza¬da, biomateriales, productos 
inteligentes). 

Esta jornada pretende proporcionar una  
amplia visión de las oportunidades que ofrece  
la tecnología de fabricación aditiva. 

A quién está dirigida: 

• Diseñadores de producto 
• Engenieros  
• Empresarios 
• Técnicos  
• Emprendedores 
• Estudiantes

PROGRAMA
MAÑANA / AUDITORIO
RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES  
9.00 - 9.15 H 
 
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 
PILAR VÉLEZ (Directora del Museu del Disseny de Barcelona) 
FELIP ESTEVE (Director ASERM) 
9.15 – 9.30 H

BLOQUE 1 
INTRODUCCIÓN 
9.30 – 9.50 H

NUEVOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
9.50 – 11.05 H 

RUEGOS Y PREGUNTAS  
11.05 – 11.15 H

PAUSA CAFÉ  
11.15 - 11.30 H

BLOQUE 2 

NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 
11.30- 11.55 H

RUEGOS Y PREGUNTAS  
12.45 - 13.00 H   

VISITA A LOS EXPOSITORES   
13.00 - 13.30 H 

TARDE  / FOYER  
 
BLOC 3
 
WORKSHOP: DEMOSTRACIONES TÉCNICAS,  
PRESENTACIÓN DE APLICACIONES CON  
3D PRINTING 
15.30 - 19.30 H 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA (antes del 17 de marzo) 
Plazas limitadas

Es necesario confirmar asistencia  
vía correo electrónico o teléfono: 
reservesmuseudeldisseny@bcn.cat / 93 256 68 01

JORNADA  
DISEÑO Y 3D PRINTING:  
NUEVOS CAMPOS DE APLICACIÓN



BLOQUE 1
INTRODUCCIÓN 
9.30 – 9.50 H 
Personalizar genera valor 

JOAN GUASCH - FUNDACIO ASCAMM  
(director de Programas Público-Privados en ASCAMM  
y coordinador del proyecto FP7-Optician 2020)
 

NUEVOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

9.50 – 10.15 H 
En el ámbito médico, el 3D printing está jugando 
un papel fundamental en la investigación médica, 
llegándose a utilizar incluso para la creación de 
tejidos humanos. 

¿Qué papel pueden desempeñar al respecto 
ingenieros y diseñadores conocedores del 3D 
printing?

Esta presentación ofrecerá una visión general de 
las aplicaciones médicas de la fabricación aditiva 
hasta el día de hoy, la descripción de dicha visión 
desde la ingeniería y modelos empresariales que 
han sido usados con éxito, y al mismo tiempo se 
esbozarán las investigaciones en curso y posibles 
aplicaciones futuras en asistencia sanitaria.

KENNY DALGARNO -  NEWCASTLE UNIVERSITY   
(Sir James Woodeson Professor of Manufacturing Engineering 
por la Newcastle University, Deputy Director of the Arthritis 
Research UK Tissue Engineering Centre, Deputy Director 
of the EPSRC Centre for Innovative Manufacture in Medical 
Devices y coordinador of the EC FP7 RESTORATION project. 
Ha estado investigando en el campo de la fabricación aditiva 
para aplicaciones sanitarias durante más de una década)
durant més d’una dècada.

10.15 – 10.40 H 
En el ámbito industrial, el 3D printing ya está 
siendo utilizado en grandes industrias, donde 
existen oportunidades para generar valor 
añadido y ahorro. Hoy en día, se están fabricando 
componentes y productos imposibles de fabricar 
mediante tecnologías convencionales, gracias a la 
libertad de formas geométricas que ofrecen las 
tecnologías de fabricación aditiva.

MARTIN SAEZ - MATERIALISE (responsable de la División 
Industrial de Materialise en España y especialista en el 
desarrollo de sistemas de fabricación y control de procesos)

10.40 – 11.05 H 
En el ámbito odontológico, la fabricación aditiva 
ha sido revolucionaria. Cada día aumenta su 
uso para la fabricación de prótesis dentales en 
Europa. Gracias a estas tecnologías, Avinent y 
Core 3D fabrican en serie productos totalmente 
personalizados.

ALBERT MANGAS - AVINENT IMPLANT SYSTEM 
(ingeniero industrial del Departamento de Innovación  
y Desarrollo de Negocio)

RUEGOS Y PREGUNTAS  
11.05 – 11.15 H

PAUSA CAFÈ 
11.15 - 11.30 H

JORNADA  
DISEÑO Y 3D PRINTING:  
NUEVOS CAMPOS DE APLICACIÓN



RUEGOS Y PREGUNTAS  
12.45 - 13.00 H   

 
VISITA A LOS EXPOSITORES   
13.00 - 13.30 H

BLOQUE 2 

NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

11.30 - 11.55 H 
Retos y oportunidades que las tecnologías  
de 3D printing ofrecen al diseño de productos 
(ecodiseño, fabricación digital y diseño 
generativo).

BERNAT CUNÍ – CUNICODE 
(diseñador de producto con experiencia en design-research, 
ecodiseño y micromarcas)

 

11.55 - 12.20 H  
Fabricación aditiva en arquitectura. De la impre-
sión 3D a las ciudades productivas.

TOMÁS DÍEZ – IAAC
(Fab Lab Barcelona, Director; IAAC, faculty, Fab Academy, 
Global coordination; Smart Citizen, co-founder; ICRI-Cities 
PHD Candidate)

ARETI MARKOPOULOU
(directora del Máster de Arquitectura Avanzada del IAAC)

.

12.20 - 12.45 H 
Caso de éxito: gafas completamente 
personalizadas mediante 3D printing. 

JUAN CARLOS DÜRSTELER – INDO
(Chief innovation Officer)

JORNADA  
DISEÑO Y 3D PRINTING:  
NUEVOS CAMPOS DE APLICACIÓN



BLOQUE 3 

WORKSHOP: DEMOSTRACIONES TÉCNICAS,  
PRESENTACIÓN DE APLICACIONES CON  
3D PRINTING

En estos últimos dos años, la impresión en 3D  
ha pasado de ser una curiosidad a una tecnología 
potencialmente de consumo. Se trata del 
proceso de fabricación de objetos físicos a partir 
de ficheros digitales mediante la superposición 
de un material plástico, metálico, cerámico  
o composite, fundido capa a capa mediante  
un dispositivo que funciona de modo parecido  
a los cabezales de impresión convencional.

Las ventajas de combinar este sistema  
de fabricación con la distribución digital  
y la disponibilidad de impresoras económicas 
abre la puerta a muchos nuevos modelos  
de negocio y aplicaciones multisectoriales.

Este workshop pretende mostrar muchas 
de las iniciativas y novedades que se están 
desarrollando en Cataluña en el campo  
de la impresión 3D.

16.00 - 16.20 H  
Uprint SE Plus/ COMHER 
Las cuatro ventajas clave para tener una 
impresora 3D en tu estudio u oficina: bajo 
coste, rapidez en el desarrollo de un producto, 
confidencialidad y realismo. 

 
16.30 - 16.50 H 
UP/ ENTRESD 
Presentación de las impresoras UP Plus2 y UP 
Mini. Demostraciones del software de impresión. 
Impresión en tiempo real de piezas en ABS para 
valorar posibilidades de diseño y calidad.

 
17.00 - 17.20 H 
REPRAPBCN/ Fundació CIM 
Posibilidades de reproducir modelos a través 
de técnicas de escaneado y 3D printing. 
Demostraciones en tiempo real de la impresión 
de un busto.

 
17.30 - 17.50 
Demos/ FABLAB BCN 
Presentación de distintos proyectos en el campo 
arquitectónico mediante nuevos materiales y uso 
de tecnologías digitales.

 

 
18.00 - 18.20 H 
Aplicacions per alimentació/ NATURAL MACHINE 
Presentación del uso de impresoras 3D para la 
preparación de productos alimentarios (raviolis, 
galletas, pizzas, chocolate, etc.).

 
18.30 - 18.50 H 
OpenBuilds Barcelona 800/200/ 3DSEED 
Presentación y fabricación de piezas en 
PLA especialmente orientadas a colegios y 
universidades, y mediante software open source.

 
18.50 - 19.10 H 
STALACTITE 3D 
Presentación de una nueva máquina de 
estereolitografía con distintas aplicaciones  
para la realización de piezas de mucha definición  
en disciplinas como la joyería.

JORNADA  
DISEÑO Y 3D PRINTING:  
NUEVOS CAMPOS DE APLICACIÓN



PROYECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA JOYERÍA 
TFG SANDRA YELO 
 

 

 

 

 

ANEXO E 
Decreto 15/1999 
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formació professional té atribució docent per als
crèdits:

Crèdit 2: moviment de fluids i elements d’im-
pulsió.

Crèdit 3: producció i transmissió de la calor.
Crèdit 7: seguretat i ambient químic.
c) El professorat de l’especialitat de formació

i orientació laboral del cos de professors d’en-
senyament secundari té atribució docent per als
crèdits:

Crèdit 8: relacions en l’àmbit de treball.
Crèdit 9: formació i orientació laboral.
d) El professorat de les especialitats citades

als apartats a), b) i c) té atribució docent per al
crèdit:

Crèdit 11: síntesi.

—5 Convalidacions, correspondències i accés
a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden ser con-
validats amb la formació professional ocupaci-
onal.

Control de qualitat en la indústria paperera.
Procés de pasta i paper.
5.2 Mòduls professionals que es poden cor-

respondre amb la pràctica laboral.
Control de qualitat en la indústria paperera.
Procés de pasta i paper.
Formació i orientació laboral.
Formació en centres de treball.
5.3 Accés a estudis universitaris.
Diplomat en infermeria.
Diplomat en fisioteràpia.
Diplomat en logopèdia.
Diplomat en podologia.
Diplomat en teràpia ocupacional.
Enginyer tècnic aeronàutic (totes les especia-

litats).
Enginyer tècnic agrícola (totes les especiali-

tats).
Enginyer tècnic forestal (totes les especiali-

tats).
Enginyer tècnic industrial (totes les especia-

litats).
Enginyer tècnic de mines (totes les especia-

litats).

(98.345.057)

DECRET
15/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableix el cur-
rículum dels cicles de formació específica de grau
superior d’arts plàstiques i disseny en joieria ar-
tística i en orfebreria i argenteria artístiques de la
família professional de la joieria d’art.

D’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, correspon a les administracions
educatives l’establiment del currículum dels di-
ferents ensenyaments, dels quals el Govern ha
de fixar prèviament els aspectes bàsics curricu-
lars.

Mitjançant el Decret 304/1995, de 7 novem-
bre, el Departament d’Ensenyament ha deter-
minat l’ordenació general dels cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny de Catalu-
nya.

El Reial decret 1297/1995, de 21 de juliol, fixa
els títols de tècnic superior d’arts plàstiques i dis-
seny de la família professional de la joieria d’art,
així com els corresponents ensenyaments mí-

nims. Escau, per tant, establir el currículum per
a l’aplicació a Catalunya.

Els cicles d’aquesta família de la joieria d’art
estan orientats a formar professionals que co-
neguin les tècniques i tasques pròpies d’aquest
sector i que desenvolupin la seva escomesa amb
creativitat i sensibilitat artística.

Pel que fa els criteris estètics, les eines i la tec-
nologia de la joieria, orfebreria i argenteria,
aquests progressen de manera interrelacionada
amb la societat, si bé també, les característiques
d’aquestes especialitats palesen una continuïtat en
el coneixement de les tècniques tradicionals que
qualifiquen i alhora garanteixen l’èxit d’aquest
sector.

Per tot això, a proposta del conseller d’Ense-
nyament, amb l’informe del Consell Escolar de
Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora i amb la deliberació
prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Aquest decret estableix el currículum per als

ensenyaments vinculats als títols de tècnic su-
perior d’arts plàstiques i disseny pertanyents a
la família professional de la joieria d’art. Aquests
títols són:

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
joieria artística.

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
orfebreria i argenteria artístiques.

Article 2
Per als mòduls impartits en el centre educa-

tiu, corresponents als diferents cicles de formació
específica objecte d’aquest Decret:

2.1 La denominació, el nivell i la durada són
els que es defineixen a l’annex 1, en els apartats
1.1, 1.2 i 1.3 corresponents a cada títol.

2.2 El camp professional i les tasques més
significatives són les que es descriuen a l’annex
1, en els apartats 2.1 i 2.2 corresponents a cada
títol.

2.3 Els objectius generals són els que s’es-
tableixen a l’annex 1, a l’apartat 3.1 correspo-
nent a cada títol.

2.4 L’estructura de la formació en centres
educatius, de la fase de pràctiques i del projecte
final, així com les hores que se’ls destina, es
detallen a l’annex 1, a l’apartat 3.2 de cada títol.

2.5 Els mòduls que componen l’ensenya-
ment en centres educatius i les hores assignades
a cadascun, es fixen a l’annex 1, a l’apartat 3.3
de cada títol.

2.6 Els objectius, continguts i objectius ter-
minals de cada mòdul són els que s’estableixen
a l’annex 1, a l’apartat 3.4 de cada títol. E ls ob-
jectius terminals tenen la consideració de criteris
d’avaluació.

Article 3
E ls objectius i continguts del projecte final

i de la fase de pràctiques, així com les orienta-
cions per a la seva avaluació, s’inclouen a l’an-
nex 2.

Article 4
E l nombre màxim de convocatòries per a

cada mòdul serà de quatre. De manera excep-

cional, a proposta del director del centre, el
Departament d’Ensenyament podrà establir una
convocatòria extraordinària en els supòsits de
malaltia o d’altres de semblant consideració.

Article 5
Les condicions d’espai i d’instal·lacions que

han de reunir els centres educatius són els que
fixa el Reial decret 389/1992 de 15 d’abril, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments artístics. Als
efectes del que disposen els articles 40.1 i 44 del
Decret esmentat, els mòduls d’aquesta família
professional es classifiquen a l’annex 1, a l’apar-
tat 4 de cada cicle.

La relació numèrica docent/alumnes serà 1/
15 en els mòduls relacionats sota l’epígraf tallers
que, sempre que sigui possible, s’impartiran en
les aules específiques del centre. Per a la resta
de mòduls s’aplicarà la relació numèrica docent/
alumnes 1/30.

Article 6
Els mòduls susceptibles de correspondència

amb la pràctica laboral són els que s’esmenten
a l’annex 1, a l’apartat 5 de cada cicle.

Article 7
Estarà exempt de la prova d’accés qui hagi

cursat amb profit en el batxillerat l’assignatura
de fonaments de disseny i dues més entre les
següents:

Dibuix tècnic.
Volum.
Dibuix artístic.
Imatge.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
També estarà exempt de realitzar la prova

d’accés qui disposi del títol de graduat en arts
aplicades en especialitats de l’àmbit del disseny.

D ISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Es faculta el conseller d’Ensenyament per
autoritzar la docència de determinats mòduls al
professorat que, a la publicació del present De-
cret, imparteixi matèries equivalents de l’ante-
rior ordenació i pugui acreditar una formació i
experiència adients.

Barcelona, 26 de gener de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP XAVIER  HERNÁNDEZ I MORENO

Conseller d’Ensenyament

A NNEX 1

Joieria artística

—1 Identificació del títol
El cicle de Joieria artística té com a finalitat

formar professionals capaços de crear joies amb
un llenguatge personal i innovador, i resolent els
condicionaments tècnics de les peces.

La joia és la manifestació d’una expressió
artística i preval el fet que les joies s’han de lluir
i que formen part de l’ornamentació vinculada
al cos. En la seva elaboració s’utilitzen preferent-
ment metalls nobles: l’or i l’argent.

Tenim referència de l’activitat artística del
joier des de les primeres civilitzacions, ja que
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l’home ha sentit sempre la necessitat d’abillar
el seu cos, tant pel gaudi personal com per pos-
seir uns senyals d’identitat i distinció.

En l’actualitat la joieria pot ser entesa com a
art final. Des d’aquesta perspectiva es creen i ela-
boren preferentment peces úniques i es poten-
cien tots els aspectes relacionats amb l’expres-
sió creativa de l’artista, estaríem, doncs, davant
de les joies d’autor.

L’objectiu del present cicle és oferir uns
aprenentatges que atenguin les vessants cons-
titutives del procés de treball en l’àmbit de la
joieria artística: els continguts culturals, els
procediments que desvetllen la creativitat i la
intuïció personal, i els que aporten els fona-
ments tècnics i tecnològics que permetran des-
envolupar, de forma factible, projectes i dis-
senys.

1.1 Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en

joieria artística.
1.2 Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.
1.3 Durada
Mil vuit-centes setanta-cinc hores.

—2 Descripció del perfil professional
2.1 Camp professional
Comprèn les activitats de joieria artística

realitzades com a professional autònom o com
associat en grau divers, a un taller o a una em-
presa vinculat a:

Creació i producció de joies.
Modificació i restauració de peces de joieria.
Comerç especialitzat.
Galeria d’art.
Conservació i restauració de peces del patri-

moni artístic.
Assessorament i formació artisticotècnica.
2.2 Tasques més significatives
Crea peces úniques com a joieria d’autor.
Analitza i dur a terme els requeriments de les

peces d’encàrrec.
Dissenya peces de joieria i estudia el proto-

tip i el sistema de reproducció i fabricació.
Realitza la construcció de la joia a partir dels

propis projectes.
Fa recerca de documentació bibliogràfica i

informació històrica i tècnica.
U tilitza les tècniques de dibuix per poder

esbossar les seves creacions i traçar-ne els plà-
nols.

Realitza les maquetes de les joies com a part
de l’estudi del projecte.

Empra els mitjans informàtics com a eina de
projecció i presentació dels dissenys.

Té cura de la presentació adient dels projec-
tes.

Determina el procediment tècnic de seriació
i estudia el cost de fabricació.

Aplica en els dissenys els materials, les tèc-
niques i els procediments més adients.

Prepara les peces per altres oficis afins a la
joieria: gravador i encastador entre d’altres.

Investiga nous materials i noves tecnologies
aplicables en el sector de la joieria.

D issenya la presentació i els estoigs de les
peces.

—3 Currículum
3.1 Objectius generals del cicle formatiu
Reconèixer els trets més significatius dels

períodes històrics i de les manifestacions artís-
tiques de l’àmbit de la joieria d’art.

Argumentar amb aportació de documenta-
ció el concepte dels dissenys i el seu valor fun-
cional i estètic.

Incorporar la informació que ofereix l’entorn
i seleccionar-la amb judici crític.

Fer un seguiment de les innovacions i noves
propostes en l’àmbit del disseny i de l’art així
com també de les noves tecnologies susceptibles
d’incorporar-les a l’àmbit de la joieria.

Personalitzar els projectes de joieria fent una
aportació creativa en els dissenys.

Emprar el llenguatge de la projecció per tal
d’aconseguir el resultat òptim en cadascun dels
projectes.

Valorar la càrrega conceptual i expressiva que
ha de tenir la joieria d’autor.

Resoldre els problemes artístics i tècnics que
es plantegin durant el procés de projecció i de
realització.

Distingir els processos industrials requerits en
la fabricació dels dissenys.

Coordinar l’equip de treball i l’organització
i distribució de tasques.

Fer propostes adients d’acord amb els condi-
cionaments de la comanda.

Aplicar els procediments i tecnologia propis
de l’especialitat i resoldre els

problemes tècnics que es plantegin.
Reconèixer la vàlua de joies i fer-ne una ta-

xació.
Identificar els circuits comercials i de mercats

dels metalls nobles i gemmes
Distingir les associacions i gremis de la joie-

ria d’art.
Experimentar amb nous procediments i tèc-

niques i aportar els resultats a les creacions.
Complir la normativa sobre el tractament dels

materials i l’eliminació de residus a fi que aquests
no incideixin negativament en el medi ambient.

Familiaritzar-se amb el marc jurídic, econò-
mic i organitzatiu que regula l’activitat profes-
sional i els drets i deures que afecten les relacions
laborals.

3.2. Estructura i distribució horària
Mòduls impartits en el centre educatiu: 1770 h.
Fase de pràctiques en empreses, estudis o

tallers: 25 h.
Projecte final: 80 h.
Total: 1875 h.
3.2.1 Distribució horària dels mòduls impar-

tits en el centre educatiu
H istòria de l’orfebreria, joieria i bijuteria:

105 h.
Dibuix artístic i color: 240 h.
Dibuix tècnic: 120 h.
Disseny assistit per ordinador: 105 h.
Anàlisi de l’obra artística: 105 h.
Modelat i maquetisme: 120 h.
Projectes de joieria: 375 h.
Taller de joieria: 540 h.
Formació i orientació laboral: 60 h.
Total: 1770 h.
3.3 Objectius, continguts i objectius terminals

dels mòduls

HISTÒRIA DE L ’ORFEBRERIA, JOIERIA I BIJUTERIA

Objectius
Identificar els grans períodes històrics i reco-

nèixer els estils artístics preeminents de cada
època.

Vincular el context sociocultural a les mani-
festacions artístiques en orfebreria i joieria i
bijuteria, i dels oficis afins.

Situar l’evolució de la tècnica d’orfebreria i
la joieria en relació als avenços tecnològics de
l’època.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Art, arts aplicades i disseny. Conceptes.
La cultura i el pensament en els períodes

cabdals de la història.
La joieria, l’orfebreria i l’argenteria: funció

i tradició. E ls orígens. Evolució cap unes estè-
tiques dominants.

La forma: evolució des de l’antiguitat al temps
actual.

L’orfebreria i la joieria a les darreries del segle
XX. Els dissenys contemporanis. L’orfebreria
i la joieria a Catalunya.

Procediments
Identificació dels trets artístics predominants

de cada període històric.
Estudi comparatiu dels grans trets que singu-

laritzen la història de l’art i de l’orfebreria i la
joieria.

Anàlisi de la significació de les peces d’orfe-
breria i joieria en la societat de cada període
artístic.

Estudi de tipologies i tècniques d’orfebreria
i joieria emprades en èpoques anteriors.

Recerca i anàlisi metodològica a l’entorn del
progrés de l’orfebreria i la joieria. Conclusions.

Actituds, valors i normes
Voluntat de recerca d’estudis en relació a la

joieria d’art.
Valoració del nostre patrimoni cultural en

orfebreria i joieria.
Motivació per la recerca d’informació de

caràcter històric.
Sensibilització vers les diferents expressions

estètiques.
Respecte per les estètiques allunyades a la

pròpia manera d’entendre l’art.
Interès per la visita a exposicions o altres

esdeveniments artisticoculturals.

Objectius terminals
Argumentar amb opinió crítica a l’entorn

d’un tema relacionat amb l’estètica d’un perí-
ode històric determinat.

Emprar en un treball de recerca històrica la
terminologia específica de l’especialitat, aplicant
en les ressenyes bibliogràfiques la normativa
pertinent.

Analitzar una peça d’orfebreria i/o joieria des
de l’òptica de l’historicisme i l’estètica.

Opinar amb suport argumental, sobre un
tema de la història de l’orfebreria i la joieria.

Adscriure una obra de l’especialitat a l’estil
i l’època corresponent.

Situar tècnicament una peça d’orfebreria en
relació als avenços tecnològics de l’època de
creació.

Informar oralment o per escrit sobre les ca-
racterístiques observades en les peces de l’àmbit
de la joieria d’art d’una exposició o mostra.

Vincular els principals períodes de la histò-
ria de l’art amb els esdeveniments culturals.

Descriure el context sociocultural dels dife-
rents períodes estètics de la joieria d’art.

DIBUIX  ARTÍSTIC I COLOR

Objectius
Utilitzar el dibuix i el color com a eina per

expressar gràficament idees i formes amb cre-
ativitat i sensibilitat artística.
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Representar gràficament objectes de l’espe-
cialitat mitjançant l’aplicació de mètodes d’anà-
lisi i síntesi.

Dibuixar peces de la especialitat vinculades
a processos de disseny.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
La percepció. Característiques fisiològiques

i socioculturals.
El dibuix: valor expressiu i comunicatiu. L’es-

bós.
La perspectiva: composició, encaix, propor-

ció, línia, taca i clarobscur.
El color. La percepció cromàtica. Valors.
Tècniques, procediments, materials i estris.

Suports: concepte i classes.

Procediments
Metodologia de l’observació. Anàlisi i repre-

sentació gràfica de l’entorn.
Estudis de forma i color.
Esbossos a mà alçada.
Manipulació dels materials atenent criteris

plàstics, físics i estètics. Exploració de les seves
possibilitats expressives.

Experimentació de suports, formats i proce-
diments.

Actituds, valors i normes
Valoració del dibuix com a element bàsic de

comunicació en un procés de disseny.
Interiorització d’experiències a l’entorn del

fet creatiu.
Receptivitat crítica davant d’informacions

visuals i gràfiques.
Interès per investigar noves possibilitats per

a la representació plàstica.
Creativitat en l’ús del color i el traçat dels

dibuixos.
Pulcritud en la realització dels dibuixos.

Objectius terminals
Utilitzar el dibuix i el color com a suport bàsic

d’una proposta de treball, coordinant idees i la
seva realització plàstica.

Dibuixar a partir d’un croquis una peça pròpia
de l’especialitat.

Esbossar uns elements atenent finalitats prè-
viament indicades.

Sintetitzar en un dibuix les característiques
essencials d’una peça.

Plasmar en suports diferents, els colors i les
textures dels metalls nobles.

Descriure els conceptes implícits en una re-
presentació graficoplàstica.

Representar gràficament un model i transme-
tre la seva càrrega expressiva.

Dibuixar elements complexes i alhora viables
per ser realitzats amb el material adequat.

Comparar diferents dibuixos i valorar-los
d’acord amb els criteris de: informació que apor-
ten, procediments que utilitzen i la presentació.

DIBUIX  TÈCNIC

Objectius
Representar objectes bi i tridimensionals.
Traslladar al pla dissenys i idees fent ús dels

símbols i la normativa convencional.
Interpretar plànols, dibuixos tècnics i altres

elements de representació.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
El llenguatge espacial: elements i anàlisi.

El dibuix tècnic: concepte i sistemes de repre-
sentació: plànol i perspectiva.

Croquis a mà alçada. Acotacions. Relotació.
La projecció d’obres. Solucions: estudi i se-

lecció d’alternatives.
La informàtica aplicada al dibuix tècnic.

Procediments
Presa d’apunts: mesura i acotacions.
Descomposició d’objectes en elements.
Elaboració de croquis descriptius de formes

planes i volumètriques.
Representació i reproducció de plànols a di-

ferents escales.
Aplicació de programes informàtics de dibuix

tècnic.

Actituds, valors i normes.
Precisió informativa del traçat i de les anota-

cions tècniques.
Interès per l’ús apropiat de la normativa del

dibuix tècnic.
Rigor en l’execució dels dibuixos.
Netedat en la presentació dels treballs.
Cura dels instruments i materials de treball.

Objectius terminals
Interpretar correctament el plànol d’una peça

per poder realitzar-la en metall.
U tilitzar el sistema de representació més

adient per explicar la configuració d’un objec-
te artístic.

Dibuixar els detalls tècnics d’una determinada
peça emprant el sistema de reproducció idoni.

Escollir el tipus de secció que més escau a una
peça o element.

Traslladar al pla una idea, d’acord amb les
convencions del dibuix tècnic.

Representar en un tipus de projecció una fi-
gura geomètrica en posició determinada.

Usar amb propietat les tècniques bàsiques del
dibuix tècnic.

Representar de manera precisa croquis, aco-
tacions, retolacions i altres.

Incorporar en uns dibuixos tècnics els símbols
adients.

Acompanyar a un dibuix tècnic la correspo-
nent memòria descriptiva, emprant els codis i el
lèxic de l’especialitat.

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

Objectius
Utilitzar els recursos informàtics en el procés

creatiu de peces de l’especialitat.
Identificar les característiques i prestacions

dels diferents programes de disseny.
Usar les tècniques informàtiques com a eina

de comunicació i gestió.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Introducció als mitjans informàtics.
Sistemes operatius. Característiques.
El maquinari.
E l programari. E ls programes de disseny.
L’ofimàtica. Programes de comunicació i ges-

tió.

Procediments
Aplicació a l’especialitat dels programes in-

formàtics de disseny
Creació d’imatges bi i tridimensionals.
Recerca i actualització dels dissenys i docu-

mentació específics. Bases de dades.
Elaboració d’arxius i fitxes de consulta.

Investigació sobre dissenys viables assistits pel
mitjà informàtic.

Importació, emmagatzematge i exportació de
documents i arxius.

Actituds, valors i normes
Valoració de les possibilitats creatives, comu-

nicatives i de gestió de la informàtica.
Disposició activa per mantenir actualitzades

les informacions.
Puntualitat i precisió en la realització dels

dissenys.
Integració en el grup i execució responsable

de les tasques assignades.
Interès per l’aportació personal en els dis-

senys realitzats tant individualment com en grup.

Objectius terminals
Distingir les característiques dels programes

de disseny i realitzar un projecte de l’especia-
litat amb aquest mitjà.

Relacionar imatges amb la finalitat de donar
resposta a un treball prèviament determinat.

Escollir, en funció de les característiques
d’una obra, l’equip i programes de disseny més
adients.

Executar el projecte d’una joia que inclo-
gui la visualització de la peça de manera di-
nàmica

Captar, manipular i vincular imatges sobre
elements o peces de joieria d’acord amb una
finalitat establerta.

Resoldre l’estudi de variants gràfiques pera
un/s projecte/s de joieria.

Aplicar la infraestructura informàtica, a un
treball administratiu, com a eina de comunicació
i gestió.

Planificar un arxiu d’una determinada tipo-
logia d’elements tècnics de joieria o d’orfebreria

Redactar la memòria d’uns dissenys de joieria
fets amb suport informàtic, emprant el lèxic de
l’especialitat.

ANÀLISI  DE L’OBRA ARTÍSTICA

Objectius
Identificar els valors funcionals i estètics dels

dissenys.
Analitzar amb suport argumental objectes

artístics, fent incidència en els contemporanis.
Vincular peces de l’especialitat amb projec-

tes i creacions d’altres àmbits.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Estil, estètica, moda i contemporaneïtat. Con-

ceptes.
L’obra artística: concepte, disseny i simbolo-

gia.
Elements de valoració dels aspectes funcio-

nals i estètics dels objectes. Suports argumentals
per a l’anàlisi.

Factors contextuals de l’objecte de disseny:
valors de canvi, de significació social i de con-
sum, entre d’altres.

Procediments
Anàlisi formal i funcional d’objectes de dis-

seny.
Valoració dels aspectes conceptuals i simbò-

lics de les peces de joieria.
Estudi de les tipologies formals i dels estils en

l’àmbit del disseny contemporani.
Recerca de documentació sobre professionals

i centres del camp de la creació i el disseny.
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Estudi comparatiu del disseny de peces de
joieria amb el d’obres coetànies d’altres sectors
artístics.

Actituds, valors i normes
Hàbit d’observació de la relació existent entre

societat, cultura, art i disseny.
Interès pels esdeveniments culturals i per les

novetats en art i disseny.
Interès per copsar el concepte i treball dut a

terme per d’altres artistes.
Valoració de la capacitat crítica i del suport

argumental.
Acceptació d’estètiques allunyades de les

personals d’entendre l’art i el disseny.

Objectius terminals
Valorar la relació forma-funció d’uns objectes

proposats.
Argumentar amb suport escrit i gràfic a l’en-

torn d’un tema relacionat amb l’estètica i l’art.
Situar un objecte artístic en el seu context.
Cercar informació sobre un objecte de disseny

amb la finalitat de fer una anàlisi crítica.
Descriure els factors que caracteritzen un

determinat corrent estètic contemporani.
Comparar el disseny d’una peça de l’especi-

alitat amb el d’una peça de disseny industrial.
D iscernir sobre els trets més significatius

d’unes propostes de disseny innovadores.
Analitzar en equip els dissenys d’unes peces

de joieria determinades, fent si escau, noves pro-
postes.

Elaborar una base de dades sobre l’àmbit del
disseny i la creació de la joieria d’art.

Emprar en l’anàlisi d’un objecte artístic, la
terminologia pròpia de l’especialitat.

MODELAT I MAQUETISME

Objectius
Construir models de cera i maquetes a par-

tir de la documentació tècnica.
Utilitzar els materials, les eines i els procedi-

ments del modelat en cera.
Aplicar les tècniques i els procediments en

l’elaboració de maquetes de peces de joieria.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
El model. La maqueta i el prototip. Concepte

i funció. L’ergonomia. Tècniques. Materials.
Modelat i talla en cera. Tipus i característi-

ques. Eines i procediments.
Els motlles: silicona, cautxú i guix.
Textures i acabats.
La microfusió. Bases.

Procediments
Construcció de models i maquetes emprant

els materials i els estris adients.
Planificació del procés treball en la manipu-

lació de la cera.
Realització de models en cera dura i tova.
Elaboració de motlles de l’especialitat.
Selecció de tractaments d’acabat i presentació

dels objectes.
Experimentació amb els recursos tècnics i

plàstics dels materials de modelat i maquetisme.

 Actituds, valors i normes
Rigor tècnic en l’execució de la maqueta i del

model en cera.
Interès en la interpretació dels models i pro-

totips.
Precisió en els detalls i els acabats.

Motivació per l’experimentació amb materi-
als i processos.

Cura i prevenció envers la toxicitat dels pro-
ductes que s’empren en l’elaboració dels mot-
lles.

Objectius terminals
Realitzar la maqueta d’una peça de joieria

d’acord amb unes propostes prèvies.
Dur a terme el modelat d’una obra de l’espe-

cialitat utilitzant material i procediments expe-
rimentals.

Aplicar per a un motlle de cera, les tècniques
de construcció i els sistemes d’acabat i poliment
adients.

Reproduir fidelment en cera, un model propi
de l’especialitat.

E laborar l’emmotllat i la positivació d’una
obra.

Construir a partir de plànols i especificacions
tècniques, una maqueta.

Utilitzar en la realització d’un model o una
maqueta de cera, les tècniques, les eines i els
materials més apropiats.

Fer una maqueta en diferents materials i com-
provar les seves possibilitats expressives.

Descriure el procediment tècnic emprat en la
construcció d’un model determinat.

PROJECTES DE JOIERIA

Objectius
Projectar volums des del coneixement teòric

i l’experimentació.
Crear dissenys de prototips de joieria amb

sensibilitat estètica i creativitat.
Resoldre els condicionaments tècnics i for-

mals dels projectes propis de l’especialitat.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
L’expressió personal en l’art i el disseny. As-

pectes conceptuals i simbòlics.
El llenguatge tridimensional.
El projecte. Tècniques i procediments. Siste-

mes de representació. Les maquetes.
El prototip. La peça d’autor. Les col·leccions.

La seriació. Característiques.
Formes, mides i escales. Morfologia, funcions

i condicions tècniques i
formals de les tipologies i objectes de la jo-

ieria. L’ergonomia.

Procediments
Elaboració de projectes de prototips: seqüen-

ciació del procés i adequació als mitjans.
Disseny de peces de joieria seguint els esbos-

sos corresponents.
Estudi dels sistemes de fabricació i cost de

realització dels prototips.
Resolució de les condicions tècniques i ergo-

nòmiques de les diverses tipologies d’objectes
de l’especialitat.

Experimentació de les possibilitats creatives
i expressives dels dissenys.

Recerca de documentació tècnica de tipolo-
gies de joies.

Actituds, valors i normes
Interès per assolir un llenguatge personal en

l’elaboració dels projectes.
Valoració de la qualitat i pulcritud de la pre-

sentació dels projectes.
Motivació per la recerca de documentació de

l’especialitat.
Exposició i defensa dels projectes

Atenció pels esdeveniments culturals i artís-
tics.

Creativitat i capacitat innovadora en l’execu-
ció dels projectes.

Objectius terminals
Efectuar un esbós d’un treball de joieria a

partir de l’observació i la reflexió.
Analitzar i organitzar la documentació d’una

proposta i elaborar un projecte creatiu.
Projectar una col·lecció de peces de joieria

buscant un llenguatge personal.
Elaborar un prototip i estudiar els aspectes

econòmics i de fabricació en sèrie.
Dissenyar diferents tipologies de joies d’acord

amb una demanda específica.
Elaborar el projecte d’un encàrrec tenint cura

de la seva presentació i de la redacció de la me-
mòria corresponent.

Resoldre els elements tècnics i formals d’uns
projectes concrets.

Aplicar creativament els mitjans informàtics
en la projecció d’un prototip.

Analitzar i extreure informació sobre tipolo-
gies de peces de joieria com a suport en la rea-
lització d’un projecte encomanat.

Experimentar amb els recursos tècnics per
donar resposta al disseny d’una peça de l’espe-
cialitat.

TALLER  DE JOIERIA

Objectius
Identificar els materials de joieria i les seves

possibilitats tècniques i experimentals.
Aplicar les tècniques i els procediments propis

de l’especialitat.
Construir peces de joieria a partir de l’expe-

rimentació de materials i recursos tècnics.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Els prototips. L’encàrrec. La peça seriada. La

restauració.
Els metalls i els materials alternatius i/o com-

plementaris. E ls aliatges.
Les tècniques de la joieria.
Tècniques afins a l’especialitat: esmaltació,

gravat, encastat, fosa, cisellat.
Articulacions, tanques, d’altres.
La gemmologia: tipus i característiques. La

talla de gemmes.
Les tècniques industrials. Fonaments bàsics:

estampació, microfusió, electroformació.

Procediments
Aplicació de les diferents tècniques i proces-

sos de la de la joieria.
Construcció creativa de prototips i peces amb

aplicació de procediments tradicionals i actuals.
Valoració de resultats.

Identificació de les activitats i oficis afins a la
joieria.

Formulació d’hipòtesis de treball, seleccio-
nant els materials i procediments adients.

Recerca i experimentació de materials i tèc-
niques com a suport a la creació.

Restauració de peces de l’especialitat.

Actituds, valors i normes
Afany de recerca pel que fa a les possibilitats

expressives dels materials i tècniques.
Interès per la realització de peces amb crea-

tivitat i estil propi.
Respecte pels procediments tradicionals.
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Voluntat d’actualitzar coneixements amb la
visita a tallers, exposicions i mostres artístiques.

Rigor en els acabats dels treballs i el nivell
tècnic.

Objectius terminals
Utilitzar de forma adient els materials i les

tècniques en la realització de peces de joieria.
Emprar els procediments i la capacitat expres-

siva dels materials en la elaboració d’unes joies.
Construir un prototip: realització i acabats, i

estudi de la seriació.
Dur a terme la realització d’un prototip amb

col·laboració d’altres especialistes de l’àmbit de
la joieria: encastador, cisellador i gravador.

Aplicar el procediment tècnic més adient per
construir els prototips amb unes característiques
i tipologies específiques.

Cercar l’adequació òptima dels elements ex-
pressius i tècnics en la realització d’unes joies.

Valorar el procediment, materials i tècniques
a emprar en la construcció d’una peça determi-
nada i quantificar-ne el cost.

Experimentar amb els recursos tècnics i els
materials com a suport per a la creació d’unes
peces de joieria.

Restaurar unes peces respectant les seves
característiques.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Objectius
Identificar les vies d’accés al món laboral i el

marc legal que les empara.
Simular l’organització d’una petita empresa,

en especial els aspectes juridicolaborals i comer-
cials.

Sensibilitzar-se per la salut laboral, factor
determinant de la qualitat de vida i l’activitat
productiva.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
L’accés al món del treball. Organismes de

suport a la inserció. El marc i els models jurídics.
L’empresa. La cultura empresarial. Les rela-

cions humanes.
Administració i gestió empresarial. Obliga-

cions fiscals. Programes de finançament i ajut.
Organització productiva i distribució. Anà-

lisi de costos.
El registre d’invencions. La patent. Models

d’utilitat. La propietat intel·lectual i industrial.
Legislació publicitària. E ls distintius: nom,

marca i logograma.

Procediments
Dinàmica de l’exercici de la professió.
Organització del treball: autònom o per

compte aliè.
Distinció de les relacions laborals.
Formulació de contractes de treball. Drets i

deures.
Cessació de les relacions laborals. Conseqüèn-

cies.
Accés a la propietat intel·lectual i industrial.

Protecció legal. E ls drets d’autor.

Actituds, valors i normes
Rigor en la pràctica professional.
Respecte als principis ètics de la professió.
Voluntat d’iniciativa.
Valoració de la viabilitat de propostes labo-

rals.
Adaptabilitat als canvis tecnològics i organit-

zatius.

Objectius terminals
Formular un supòsit de creació d’una petita

empresa, amb especial atenció als aspectes ju-
rídics.

Establir els avantatges i inconvenients entre
diferents situacions professionals.

Proposar una solució a un determinat plan-
tejament laboral.

Realitzar un projecte cooperatiu de treball,
fent esment dels mitjans necessaris.

Portar a terme una simulació d’inscripció al
registre de la propietat intel·lectual i/o industrial,
contemplant una casuística plural.

Reconèixer els factors que incideixen positi-
vament o negativa en un procés productiu.

Establir les mesures per atendre la necessà-
ria seguretat i higiene en el treball.

Relacionar les entitats, els organismes i les
institucions que donen suport a la inserció la-
boral.

Redactar una memòria o projecte professi-
onal amb especial esment al marc legal del tre-
ball i els drets i deures que se’n deriven.

—4 Classificació dels mòduls
Teòrics:
Història de l’orfebreria, joieria i bijuteria.
Anàlisi de l’obra artística.
Formació i orientació laboral.
Teoricopràctics:
Dibuix artístic i color.
Dibuix tècnic.
Tallers:
Disseny assistit per ordinador.
Modelat i maquetisme.
Projectes de joieria.
Taller de joieria.

—5 Correspondències
Els mòduls que poden ser objecte de corres-

pondència amb la pràctica laboral són:
Taller de joieria.
Formació i orientació laboral.

Orfebreria i argenteria artístiques

—1 Identificació del títol
El cicle d’orfebreria i argenteria artística té

com a finalitat formar professionals capaços de
crear objectes d’ús i decoratius, -preferentment
en argent- i resoldre les qüestions tècniques amb
utilització d’un llenguatge personal i creatiu.

Aquests objectes de formes refinades i orna-
mentades, sovint amb pedreria i esmalts, s’han
relacionat des dels seus inicis amb la noblesa i
amb els objectes del culte.

Tenim referència d’aquesta activitat artísti-
ca des del començament de les primeres civilit-
zacions construint peces de caràcter molt divers
-eines, objectes religiosos i ornamentals- com a
senyal de distinció i bellesa. En l’actualitat, pel
que fa a l’argenteria, s’ha introduït cada dia més
a moltes llars com a objecte d’ús i decoració.

En l’àmbit de l’orfebreria i l’argenteria es
defineixen expressions artístiques que poden
entendre’s com a obra d’autor si es crea en con-
cepte de peça única, i es vincula a l’àmbit indus-
trial si es treballa en concepte de fabricació i
producció en sèrie.

L’objectiu del present cicle és oferir uns co-
neixements que atenguin les vessants constitu-
tives del procés de treball: els coneixements
culturals, els processos de creació i de llenguatge
personal, i les tècniques i els procediments.
Aquesta formació proporciona a l’alumne ele-
ments per concebre i executar els diferents pro-

jectes d’orfebreria i argenteria i per desenvolu-
par la seva tasca amb creativitat i sensibilitat
artística.

1.1 Denominació
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en

Orfebreria i argenteria artístiques.
1.2 Nivell
Grau superior d’arts plàstiques i disseny.
1.3 Durada
Mil vuit-centes setanta-cinc hores.

—2 Descripció del perfil professional
2.1 Camp professional
Comprèn les activitats d’orfebreria i argen-

teria artístiques realitzades com a professional,
autònom o associat en grau divers, a un taller o
una empresa vinculat a:

Creació i producció d’objectes d’orfebreria
i argenteria.

Modificació o restauració de peces d’orfebre-
ria i argenteria.

Comerç especialitzat.
Galeria d’art.
Conservació i restauració de peces del patri-

moni artístic.
Assessorament i formació artísticotècnica.
2.2 Tasques més significatives
Crea peces úniques com a objectes d’autor.
Analitza i dur a terme els requeriments de les

peces d’encàrrec.
Dissenya objectes d’orfebreria i/o argenteria,

i estudia el prototip i el sistema de reproducció
i fabricació.

Realitza la construcció de la peça a partir dels
propis projectes.

Fa recerca de documentació bibliogràfica i
informació històrica i tècnica.

U tilitza les tècniques de dibuix per poder
esbossar les seves pròpies creacions i traçar-ne
els plànols.

Realitza maquetes dels objectes com a part
de l’estudi dels projectes.

Empra els mitjans informàtics com a eina de
projecció i presentació dels dissenys.

Determina el procediment tècnic de seriació
i estudia el cost de fabricació.

Té cura de la presentació adient dels projectes.
Aplica en els dissenys els materials, les tèc-

niques i els procediments més adients.
Prepara les peces per altres oficis afins: gra-

vador i encastador entre d’altres.
Investiga nous materials i noves tecnologies

aplicables en el sector de l’especialitat.
D issenya la presentació i els estoigs de les

peces.

—3 Currículum
3.1 Objectius generals del cicle formatiu
Reconèixer els trets més significatius dels

períodes històrics i de les manifestacions artís-
tiques de l’àmbit de la joieria d’art.

Argumentar amb aportació de documenta-
ció el concepte dels dissenys i el seu valor estètic.

Incorporar la informació que ofereix l’entorn
i seleccionar-la amb judici crític.

Fer un seguiment de les innovacions i de les
noves propostes en l’àmbit del disseny i de l’art
així com també de les noves tecnologies suscep-
tibles d’incorporar-les a l’àmbit de l’orfebreria
i argenteria.

Distingir els processos industrials requerits en
la fabricació dels disseny.

Emprar el llenguatge de la projecció per tal
d’aconseguir el resultat òptim en cadascun dels
projectes.
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Valorar la càrrega conceptual i expressiva que
ha de tenir la peça d’autor.

Personalitzar les obres d’orfebreria i/o d’ar-
genteria, fent aportacions creatives en el disseny.

Fer propostes adients d’acord amb els condi-
cionaments de la comanda.

Coordinar l’equip de treball i l’organització
i distribució de tasques.

Aplicar els procediments i tecnologia propis
de l’especialitat i resoldre els

problemes tècnics que es plantegin.
Reconèixer la vàlua de peces i fer-ne una ta-

xació.
Identificar els circuits comercials i de mercats

dels metalls nobles.
Distingir les associacions i gremis de la joie-

ria d’art.
Experimentar amb nous procediments i tèc-

niques, i aportar els resultats a les creacions.
Complir la normativa sobre el tractament dels

materials i l’eliminació de residus per tal que
aquests no incideixin negativament en el medi
ambient.

Familiaritzar-se amb el marc jurídic, econò-
mic i organitzatiu que regula l’activitat profes-
sional i el drets i deures que afecten les relaci-
ons laborals.

3.2 Estructura i distribució horària
Mòduls impartits en el centre educatiu:1770 h.
Fase de pràctiques en empreses, estudis o

tallers: 25 h.
Projecte final: 80 h.
Total:1875 h.
3.2.1 Distribució horària dels mòduls impar-

tits en el centre educatiu
Història de l’orfebreria, joieria i bijuteria:105 h.
Dibuix artístic i color: 240 h.
Dibuix tècnic:120 h.
Disseny assistit per ordinador:105 h.
Anàlisi de l’obra artística:105 h.
Modelat i maquetisme:120 h.
Projectes d’orfebreria i argenteria: 375 h.
Taller d’orfebreria i argenteria: 540 h.
Formació i orientació laboral: 60 h.
Total: 1770 h.
3.3 Objectius, continguts i objectius terminals

dels mòduls

HISTÒRIA DE L ’ORFEBRERIA, JOIERIA I BIJUTERIA

Objectius
Identificar els grans períodes històrics i reco-

nèixer els estils artístics preeminents de cada
època.

Vincular el context sociocultural a les mani-
festacions artístiques en orfebreria i joieria i
bijuteria, i dels oficis afins.

Situar l’evolució de la tècnica d’orfebreria i
la joieria en relació als avenços tecnològics de
l’època.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Art, arts aplicades i disseny. Conceptes.
La cultura i el pensament en els períodes

cabdals de la història.
La joieria, l’orfebreria i l’argenteria: funció

i tradició. E ls orígens. Evolució cap unes estè-
tiques dominants.

La forma: evolució des de l’antiguitat al temps
actual.

L’orfebreria i la joieria a les darreries del segle
XX. Els dissenys contemporanis. L’orfebreria
i la joieria a Catalunya.

Procediments
Identificació dels trets artístics predominants

de cada període històric.
Estudi comparatiu dels grans trets que singu-

laritzen la història de l’art i de l’orfebreria i la
joieria.

Anàlisi de la significació de les peces d’orfe-
breria i joieria en la societat de cada període
artístic.

Estudi de tipologies i tècniques d’orfebreria
i joieria emprades en èpoques anteriors.

Recerca i anàlisi metodològica a l’entorn del
progrés de l’orfebreria i la joieria. Conclusions.

Actituds, valors i normes
Voluntat de recerca d’estudis en relació a la

joieria d’art.
Valoració del nostre patrimoni cultural en

orfebreria i joieria.
Motivació per la recerca d’informació de

caràcter històric.
Sensibilització vers les diferents expressions

estètiques.
Respecte per les estètiques allunyades a la

pròpia manera d’entendre l’art.
Interès per la visita a exposicions o altres

esdeveniments artisticoculturals.

Objectius terminals
Argumentar amb opinió crítica a l’entorn

d’un tema relacionat amb l’estètica d’un perí-
ode històric determinat.

Emprar en un treball de recerca històrica la
terminologia específica de l’especialitat, aplicant
en les ressenyes bibliogràfiques la normativa
pertinent.

Analitzar una peça d’orfebreria i/o joieria des
de l’òptica de l’historicisme i l’estètica.

Opinar amb suport argumental, sobre un
tema de la història de l’orfebreria i la joieria.

Emprar en un treball de recerca històrica, la
terminologia específica de l’especialitat, aplicant
en les ressenyes bibliogràfiques la normativa
pertinent.

Adscriure una obra de l’especialitat a l’estil
i l’època corresponent.

Situar tècnicament una peça d’orfebreria en
relació als avenços tecnològics de l’època de
creació.

Informar oralment o per escrit sobre les ca-
racterístiques observades en les peces d’una
exposició o mostra.

Vincular els principals períodes de la histò-
ria de l’art amb els esdeveniments culturals.

Descriure el context sociocultural dels dife-
rents períodes estètics de la joieria d’art.

DIBUIX  ARTÍSTIC I COLOR

Objectius
Utilitzar el dibuix i el color com a eina per

expressar gràficament idees i formes amb cre-
ativitat i sensibilitat artística.

Representar gràficament objectes de l’espe-
cialitat mitjançant l’aplicació de mètodes d’anà-
lisi i síntesi.

Dibuixar peces de la especialitat vinculades
a processos de disseny.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
La percepció. Característiques fisiològiques

i socioculturals.
El dibuix: valor expressiu i comunicatiu. L’es-

bós.

La perspectiva: composició, encaix, propor-
ció, línia, taca i clarobscur.

El color. La percepció cromàtica. Valors.
Tècniques, procediments, materials i estris.

Suports: concepte i classes.

Procediments
Metodologia de l’observació. Anàlisi i repre-

sentació gràfica de l’entorn.
Estudis de forma i color.
Esbossos a mà alçada.
Manipulació dels materials atenent criteris

plàstics, físics i estètics. Exploració de les seves
possibilitats expressives.

Experimentació de suports, formats i proce-
diments.

Actituds, valors i normes
Valoració del dibuix com a element bàsic de

comunicació en un procés de disseny.
Interiorització d’experiències a l’entorn del

fet creatiu.
Receptivitat crítica davant d’informacions

visuals i gràfiques.
Interès per investigar noves possibilitats per

a la representació plàstica.
Creativitat en l’ús del color i el traçat dels

dibuixos.
Pulcritud en la realització dels dibuixos.

Objectius terminals
Utilitzar el dibuix i el color com a suport bàsic

d’una proposta de treball, coordinant idees i la
seva realització plàstica.

Dibuixar a partir d’un croquis una peça pròpia
de l’especialitat.

Esbossar uns elements atenent finalitats prè-
viament indicades.

Sintetitzar en un dibuix les característiques
essencials d’una peça.

Plasmar en suports diferents, els colors i les
textures dels metalls nobles.

Descriure els conceptes implícits en una re-
presentació graficoplàstica.

Representar gràficament un model i transme-
tre la seva càrrega expressiva.

Dibuixar elements complexes i alhora viables
per ser realitzats amb el material adequat.

Comparar diferents dibuixos i valorar-los
d’acord amb els criteris de: informació que apor-
ten, procediments que utilitzen i la presentació.

DIBUIX  TÈCNIC

Objectius
Representar objectes bi i tridimensionals.
Traslladar al pla dissenys i idees fent ús dels

símbols i la normativa convencional.
Interpretar plànols, dibuixos tècnics i altres

elements de representació.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
El llenguatge espacial: elements i anàlisi.
El dibuix tècnic: concepte i sistemes de repre-

sentació: plànol i perspectiva.
Croquis a mà alçada. Acotacions.
La projecció d’obres. Solucions: estudi i se-

lecció d’alternatives.
La informàtica aplicada al dibuix tècnic.

Procediments
Presa d’apunts: mesura i acotacions.
Descomposició d’objectes en elements.
Elaboració de croquis descriptius de formes

planes i volumètriques.
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Representació i reproducció de plànols a di-
ferents escales.

Aplicació de programes informàtics de dibuix
tècnic.

Actituds, valors i normes.
Precisió informativa del traçat i de les anota-

cions tècniques.
Interès per l’ús apropiat de la normativa del

dibuix tècnic.
Rigor en l’execució dels dibuixos.
Netedat en la presentació dels treballs.
Cura dels instruments i materials de treball.

Objectius terminals
Interpretar correctament el plànol d’una peça

per poder realitzar-la en metall.
U tilitzar el sistema de representació més

adient per explicar la configuració d’un objec-
te artístic.

Dibuixar els detalls tècnics d’una determinada
peça emprant el sistema de reproducció idoni.

Escollir el tipus de secció que més escau a una
peça o element.

Traslladar al pla una idea, d’acord amb les
convencions del dibuix tècnic.

Representar en un tipus de projecció una fi-
gura geomètrica en posició determinada.

Usar amb propietat les tècniques bàsiques del
dibuix tècnic.

Representar de manera precisa croquis, aco-
tacions, retolacions i altres.

Incorporar en uns dibuixos tècnics els símbols
adients.

Acompanyar a un dibuix tècnic la correspo-
nent memòria descriptiva, emprant els codis i el
lèxic de l’especialitat.

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

Objectius
Utilitzar els recursos informàtics en el procés

creatiu de peces de l’especialitat.
Identificar les característiques i prestacions

dels diferents programes de disseny.
Usar les tècniques informàtiques com a eina

de comunicació i gestió.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Introducció als mitjans informàtics.
Sistemes operatius. Característiques.
El maquinari.
E l programari. E ls programes de disseny.
L’ofimàtica. Programes de comunicació i ges-

tió.

Procediments
Aplicació a l’especialitat dels programes in-

formàtics de disseny
Creació d’imatges bi i tridimensionals.
Recerca i actualització dels dissenys i docu-

mentació específics. Bases de dades.
Elaboració d’arxius i fitxes de consulta.
Investigació sobre dissenys viables assistits pel

mitjà informàtic.
Importació, emmagatzematge i exportació de

documents i arxius.

Actituds, valors i normes
Valoració de les possibilitats creatives, comu-

nicatives i de gestió de la informàtica.
Disposició activa per mantenir actualitzades

les informacions.
Puntualitat i precisió en la realització dels

dissenys.

Integració en el grup i execució responsable
de les tasques assignades.

Interès per l’aportació personal en els dis-
senys realitzats tant individualment com en grup.

Objectius terminals
Distingir les característiques dels programes

de disseny i realitzar un projecte de l’especia-
litat amb aquest mitjà.

Relacionar imatges amb la finalitat de donar
resposta a un treball prèviament determinat.

Escollir, en funció de les característiques
d’una obra, l’equip i programes de disseny més
adients.

Executar el projecte d’una joia que inclogui
la visualització de la peça de manera dinàmica

Captar, manipular i vincular imatges sobre
elements o peces de joieria d’acord amb una
finalitat establerta.

Resoldre l’estudi de variants gràfiques per a
un/s projecte/s d’orfebreria i/o argenteria.

Aplicar la infraestructura informàtica, a un
treball administratiu, com a eina de comunicació
i gestió.

Planificar un arxiu d’una determinada tipo-
logia d’elements tècnics de joieria o d’orfebreria

Redactar la memòria d’uns dissenys de joieria
fets amb suport informàtic, emprant el lèxic de
l’especialitat.

ANÀLISI  DE L ’OBRA ARTÍSTICA

Objectius
Identificar els valors funcionals i estètics dels

dissenys.
Analitzar amb suport argumental objectes

artístics, fent incidència en els contemporanis.
Vincular peces de l’especialitat amb projec-

tes i creacions d’altres àmbits.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Estil, estètica, moda i contemporaneïtat. Con-

ceptes.
L’obra artística: concepte, disseny i simbologia.
Elements de valoració dels aspectes funcio-

nals i estètics dels objectes. Suports argumentals
per a l’anàlisi.

Factors contextuals de l’objecte de disseny:
valors de canvi, de significació social i de con-
sum, entre d’altres.

Procediments
Anàlisi formal i funcional d’objectes de dis-

seny.
Valoració dels aspectes conceptuals i simbò-

lics de les peces.
Estudi de les tipologies formals i dels estils en

l’àmbit del disseny contemporani.
Recerca de documentació sobre professionals

i centres del camp de la creació i el disseny.
Estudi comparatiu del disseny de peces d’or-

febreria i argenteria amb el d’obres  coetànies
d’altres sectors artístics.

Actituds, valors i normes
Hàbit d’observació de la relació existent entre

societat, cultura, art i disseny.
Interès pels esdeveniments culturals i per les

novetats en art i disseny.
Valoració de la capacitat crítica i del suport

argumental.
Interès per copsar el concepte i treball dut a

terme per d’altres artistes.
Acceptació d’estètiques allunyades de les

personals d’entendre l’art i el disseny.

Objectius terminals
Valorar la relació forma-funció d’uns objectes

proposats.
Argumentar amb suport escrit i gràfic a l’en-

torn d’un tema relacionat amb l’estètica i l’art.
Situar un objecte artístic en el seu context.
Cercar informació sobre un objecte de disseny

amb la finalitat de fer una anàlisi crítica.
Descriure els factors que caracteritzen un

determinat corrent estètic contemporani.
Comparar el disseny d’una peça de l’especi-

alitat amb el d’una peça de disseny industrial.
D iscernir sobre els trets més significatius

d’unes propostes de disseny innovadores.
Analitzar en equip els dissenys d’unes peces

de joieria determinades, fent, si escau, noves pro-
postes.

Elaborar una base de dades sobre l’àmbit del
disseny i la creació de la joieria d’art.

Emprar en l’anàlisi d’un objecte artístic, la
terminologia pròpia de l’especialitat.

MODELAT I MAQUETISME

Objectius
Construir models de cera i maquetes a par-

tir de la documentació tècnica.
Utilitzar els materials, les eines i els procedi-

ments del modelat en cera.
Aplicar les tècniques i els procediments en

l’elaboració de maquetes de peces de joieria i
d’orfebreria i argenteria.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
El model. La maqueta i el prototip. Concepte

i funció. L’ergonomia. Tècniques. Materials.
Modelat i talla en cera. Tipus i característi-

ques. Eines i procediments.
Els motlles: silicona, cautxú i guix.
Textures i acabats.
La microfusió. Bases.

Procediments
Construcció de models i maquetes emprant

els materials i els estris adients.
Planificació del procés treball en la manipu-

lació de la cera.
Realització de models en cera dura i tova.
Elaboració de motlles de l’especialitat.
Selecció de tractaments d’acabat i presentació

dels objectes.
Experimentació amb els recursos tècnics i

plàstics dels materials de modelat i maquetisme.

 Actituds, valors i normes
Rigor tècnic en l’execució de la maqueta i del

model en cera.
Interès en la interpretació dels models i pro-

totips.
Precisió en els detalls i els acabats.
Motivació per l’experimentació amb materi-

als i processos.
Cura i prevenció envers la toxicitat dels pro-

ductes que s’empren en l’elaboració dels motlles.

Objectius terminals
Realitzar la maqueta d’una peça de joieria

d’acord amb unes propostes prèvies.
Dur a terme el modelat d’una obra de l’espe-

cialitat utilitzant material i procediments expe-
rimentals.

Aplicar per a un motlle de cera, les tècniques
de construcció i els sistemes d’acabat i poliment
adients.
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Reproduir fidelment en cera, un model propi
de l’especialitat, en cera.

Elaborar l’emmotllat i positivació d’una obra.
Construir a partir de plànols i especificacions

tècniques, una maqueta.
Utilitzar en la realització d’un model o una

maqueta de cera, les tècniques, les eines i els
materials més apropiats.

Fer una maqueta en diferents materials i com-
provar les seves possibilitats expressives.

Descriure el procediment tècnic emprat en la
construcció d’un model determinat.

PROJECTES D’ORFEBRERIA I ARGENTERIA

Objectius
Projectar volums des del coneixement teòric

i l’experimentació.
Crear dissenys de prototips d’orfebreria i/

o argenteria amb sensibilitat estètica i crea-
tivitat.

Resoldre els condicionaments tècnics i for-
mals dels projectes propis de l’especialitat.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
L’expressió personal en art i disseny. Aspectes

conceptuals i simbòlics.
El llenguatge tridimensional.
El projecte. Tècniques i procediments. Siste-

mes de representació. Les maquetes.
La peça d’autor. El prototip. Les col·leccions.

La seriació. Característiques.
Formes, mides i escales. Morfologia, funcions

i condicions tècniques i
formals de les tipologies i objectes d’orfebre-

ria i argenteria. L’ergonomia.

Procediments
Elaboració de projectes de prototips: seqüen-

ciació del procés i adequació als mitjans.
D isseny de peces d’argenteria seguint els

esbossos corresponents.
Estudi dels sistemes de fabricació i cost de

realització dels prototips.
Resolució de les condicions tècniques i ergo-

nòmiques de les diverses tipologies d’objectes
de l’especialitat.

Experimentació de les possibilitats creatives
i expressives dels dissenys.

Recerca de documentació tècnica de tipolo-
gies de peces d’orfebreria i/o argenteria.

Actituds, valors i normes
Interès per assolir un llenguatge personal en

l’elaboració dels projectes.
Valoració de la qualitat i pulcritud de la pre-

sentació dels treballs.
Motivació per la recerca de documentació de

l’especialitat.
Exposició i defensa dels dissenys.
Atenció pels esdeveniments culturals i artís-

tics.
Creativitat i capacitat innovadora en l’execu-

ció dels projectes.

Objectius terminals
Efectuar un esbós d’un treball d’argenteria

a partir de l’observació i la reflexió.
Analitzar i organitzar la documentació d’una

proposta i elaborar un projecte creatiu.
Projectar una col·lecció de peces d’argente-

ria buscant un llenguatge personal.
Elaborar un prototip i analitzar els aspectes

econòmics i de fabricació en sèrie.

Dissenyar diferents tipologies de peces d’ar-
genteria d’acord amb una demanda específica.

Elaborar el projecte d’un encàrrec tenint cura
de la seva presentació i de la redacció de la me-
mòria corresponent.

Resoldre els elements tècnics i formals d’uns
projectes concrets.

Aplicar creativament els mitjans informàtics
en el projecte d’un prototip.

Analitzar i extreure informació sobre tipo-
logies d’objectes d’orfebreria i argenteria com
a suport en la realització d’un projecte enco-
manat.

Experimentar amb els recursos tècnics per
donar resposta al disseny d’una peça de l’espe-
cialitat.

TALLER  D ’ORFEBRERIA I D ’ARGENTERIA

Objectius
Identificar els materials d’orfebreria i argen-

teria i les seves possibilitats tècniques i experi-
mentals.

Aplicar les tècniques i els procediments propis
de l’especialitat.

Construir peces d’orfebreria i/o argenteria a
partir de l’experimentació de materials i recursos
tècnics.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
Els prototips. L’encàrrec. La peça seriada. La

restauració.
Els metalls i els materials complementaris.

A liatges i soldadures. Tipus i procediments
Les tècniques d’orfebreria i argenteria.
Tècniques afins a l’especialitat: el gravat,

encastat, fosa, repujat.
Les tècniques industrials. Fonaments bàsics:

estampació, microfusió, tall làser, electroforma-
ció.

Procediments
Aplicació de diferents tècniques tradicionals

i innovadores de l’argenteria.
Construcció creativa de peces i prototips amb

aplicació de procediments tradicionals i actuals.
Valoració de resultats.

Identificació de les activitats i oficis afins a
l’orfebreria i l’argenteria.

Formulació d’hipòtesis de treball, seleccio-
nant els materials i procediments adients.

Recerca i experimentació de materials i tèc-
niques com a suport per a la creació.

Restauració de peces de l’especialitat.

Actituds, valors i normes
Afany de recerca pel que fa a les possibilitats

expressives dels materials i tècniques.
Interès per la realització de peces amb crea-

tivitat i estil propi.
Respecte pels procediments tradicionals.
Voluntat d’actualitzar coneixements amb la

visita a tallers, exposicions i mostres artístiques.
Rigor en els acabats dels treballs i el nivell

tècnic.

Objectius terminals
Utilitzar de forma adient els materials i les

tècniques en la realització de peces d’argen-
teria.

Emprar els procediments i la capacitat expres-
siva dels materials en la elaboració d’unes obres.

Construir un prototip: realització i acabats, i
estudi de la seriació.

Dur a terme la realització d’un prototip amb
col·laboració d’altres especialistes de l’àmbit
de l’argenteria: encastador, cisellador i grava-
dor.

Aplicar el procediment tècnic més adient per
construir els prototips amb unes característiques
i tipologies específiques.

Cercar l’adequació òptima dels elements ex-
pressius i tècnics en la realització d’uns objec-
tes d’orfebreria i/o argenteria.

Valorar el procediment, materials i tècniques
a emprar en la construcció d’una peça determi-
nada i quantificar-ne el cost.

Experimentar amb els recursos tècnics i els
materials com a suport per a la creació d’una
col·lecció d’objectes.

Restaurar unes peces respectant les seves
característiques.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Objectius
Identificar les vies d’accés al món laboral i el

marc legal que les empara.
Simular l’organització d’una petita empresa,

en especial els aspectes juridicolaborals i comer-
cials.

Sensibilitzar-se per la salut laboral, factor
determinant de la qualitat de vida i l’activitat
productiva.

Continguts

Fets, conceptes i sistemes
L’accés al món del treball. Organismes de

suport a la inserció. El marc i els models jurídics.
L’empresa. La cultura empresarial. Les rela-

cions humanes.
Administració i gestió empresarial. Obliga-

cions fiscals. Programes de finançament i ajut.
Organització productiva i distribució. Anà-

lisi de costos.
El registre d’invencions. La patent. Models

d’utilitat. La propietat intel·lectual i industrial.
Legislació publicitària. E ls distintius: nom,

marca i logograma.

Procediments
Dinàmica de l’exercici de la professió.
Organització del treball: autònom o per

compte aliè.
Distinció de les relacions laborals.
Formulació de contractes de treball. Drets i

deures.
Cessació de les relacions laborals. Conseqüèn-

cies.
Accés a la propietat intel·lectual i industrial.

Protecció legal. E ls drets d’autor.

Actituds, valors i normes
Rigor en la pràctica professional.
Respecte als principis ètics de la professió.
Voluntat d’iniciativa.
Valoració de la viabilitat de propostes labo-

rals.
Adaptabilitat als canvis tecnològics i organit-

zatius.

Objectius terminals
Formular un supòsit de creació d’una petita

empresa, amb especial atenció als aspectes ju-
rídics.

Establir els avantatges i inconvenients entre
diferents situacions professionals.

Proposar una solució a un determinat plan-
tejament laboral.
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Realitzar un projecte cooperatiu de treball,
fent esment dels mitjans necessaris.

Portar a terme una simulació d’inscripció al
registre de la propietat intel·lectual i/o industrial,
contemplant una casuística plural.

Reconèixer els factors que incideixen positiva
o negativament en un procés productiu.

Establir les mesures per atendre la necessà-
ria seguretat i higiene en el treball.

Relacionar les entitats, els organismes i les
institucions que donen suport a la inserció la-
boral.

Redactar una memòria o projecte professi-
onal amb especial esment al marc legal del tre-
ball i els drets i deures que se’n deriven.

—4 Classificació dels mòduls
Teòrics:
Història de l’orfebreria, joieria i bijuteria
Anàlisi de l’obra artística
Formació i orientació laboral
Teoricopràctics:
Dibuix artístic i color
Dibuix tècnic
Tallers:
Disseny assistit per ordinador
Modelat i maquetisme
Projectes de d’orfebreria i argenteria
Taller d’orfebreria i argenteria

—5 Correspondències
Els mòduls que poden ser objecte de corres-

pondència amb la pràctica laboral són:
Taller d’orfebreria i argenteria
Formació i orientació laboral.

A NNEX 2

I. PROJECTE FINAL

—1 Objectiu i contingut
El projecte final té com a objectiu compro-

var que l’alumne/a ha assimilat i aplica correc-
tament els coneixements adquirits i, en conse-
qüència, és capaç de desenvolupar una activitat
professional en l’àmbit propi de l’especialitat i
en el nivell cursat.

En aquesta família professional, el projecte
consistirà en la concepció, creació i execució
d’un treball pertanyent al camp de la joieria
d’art.

El projecte final tindrà el següent contingut:
a) Situació estètica respecte d’estils prece-

dents i contemporanis. Anàlisi clara i precisa de
les tècniques a emprar tot destacant les aporta-
cions i peculiaritats que el treball ofereix.

b) Memòria descriptiva del procés i de la fase
de realització, que tingui en compte els següents
aspectes: funcionals, artístics, tècnics i econò-
mics.

c) Testimoni gràfic de les diverses etapes de
l’execució, així com l’elaboració individualment
o en equip, d’una proposta d’exposició del/s
projecte/s, o de la comercialització de l’obra o
treball.

d) Realització de l’obra o el projecte.

—2 Fases de desenvolupament
a) Proposta
Haurà de reflectir, a grans trets, el contingut

del projecte a realitzar. Avalada per un tutor, es
presentarà en els terminis i pel procediment que
estableixi el centre.

Per a la seva acceptació, el tutor considerarà:

L’interès artístic, l’originalitat i l’adequació a
la demanda.

La possibilitat de realització en el termini
establert, considerant els mitjans i les instal·-
lacions al seu abast.

Es podran acceptar propostes que suposin la
intervenció de dos o més alumnes, sempre que
es diferenciïn les competències de cadascun dels
membres del grup.

La tutoria del projecte final serà a càrrec d’un
membre de l’equip docent. L’alumnat podrà ser
assessorat, si ho considera oportú, per profes-
sionals no vinculats al centre, sense que això els
suposi cap relació de caràcter laboral o adminis-
tratiu.

b) Inscripció
Es formalitzarà una vegada acceptada la pro-

posta.

—3 Elaboració i termini d’execució
La realització del projecte final no requeri-

rà l’escolarització de l’alumnat. Es facilitarà l’ac-
cés a les instal·lacions del centre sense que s’in-
terfereixi l’activitat regular docent.

E l termini per a la realització del projecte
serà el primer trimestre del curs acadèmic se-
güent en què s’hagin superat els mòduls del
cicle de formació específica. De manera ex-
cepcional, la comissió avaluadora que s’es-
menta en l’apartat quatre, amb l’informe previ
del tutor i per causes documentalment justi-
ficades, podrà acordar l’ampliació d’aquest
termini. En cap cas l’avaluació del projecte es
realitzarà més tard de l’últ im tr imestre de
l’any escolar.

—4 Designació de la comissió avaluadora
L’avaluació correspondrà a una comissió de-

signada pel director del centre i integrada per:
a) President. E l responsable o coordinador

dels cicles de la família de la Joieria d’art.
b) Secretari. Un professor del centre.
c) Vocal. E l tutor del projecte. A més, tam-

bé podrà ser-ne un professional de l’especiali-
tat i/o un representant d’entitats o institucions
de l’entorn de la joieria d’art.

—5 Avaluació
S’avaluaran els següents apartats:
a) Fonamentació teòrica del projecte. Memò-

ria. Testimoni gràfic.
b) Realització pràctica de l’obra.
Es qualificarà entre 0 i 10 punts. Per a l’ava-

luació positiva es requerirà en cada apartat una
qualificació igual o superior a cinc.

Si l’alumne/a no obté una qualificació posi-
tiva, o no presenta el projecte en el termini es-
tablert, podrà proposar un nou desenvolupa-
ment en una altra convocatòria.

El nombre màxim de convocatòries serà de
dues. En el supòsit que es doni alguna circum-
stància que impedeixi el seu normal desenvolu-
pament, el director del centre, amb caràcter
excepcional, podrà autoritzar una convocatòria
extraordinària.

Un aspecte complementari a considerar en
l’avaluació del projecte és la seva capacitat d’es-
devenir pauta o referència per a la resta d’alum-
nes.

A tal efecte, en el seu calendari d’activitats,
els centres inclouran l’organització d’exposicions
de projectes finals. En aquestes mostres s’hi pre-
sentarà, a més d’obres finals, suficient documen-
tació i material gràfic.

FASE DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ESTUDIS O
TALLERS

—1 Objectius
Completar la formació acadèmica realitzant

una determinada escomesa laboral.
Prendre contacte amb el món del treball i amb

el seu sistema de relacions socials i laborals.
Contrastar els continguts adquirits en el cen-

tre educatiu amb la realitat empresarial i laboral.
Adquirir coneixements complementaris útils

per a la pràctica de la professió.
Adaptar-se, de manera responsable i partici-

pativa, a les funcions pròpies del sector de la
joieria d’art.

Afrontar, amb progressiva autonomia, orga-
nització i iniciativa, el treball propi de l’ofici.

Valorar les tasques que es poden desenvolu-
par en empreses del sector de la joieria d’art i
validar l’oportunitat de la seva incorporació.

—2 Valoració
Es farà en funció de:
La visió de conjunt i coordinada de les fun-

cions, les fases i/o el procés productiu de la glo-
balitat de l’empresa.

L’aplicació dels coneixements i les habilitats
adquirits en el centre docent.

La pràctica eficient d’eines i aparells que, per
l’especialització, el cost o la novetat, no són pre-
sents en el centre educatiu.

L’interès, la iniciativa i la participació en les
fases del procés productiu.

La recerca d’informació per portar a terme
l’activitat assignada.

L’adaptació a les característiques organitza-
tives i a les situacions pròpies del centre de tre-
ball.

La cooperació, el respecte i la valoració ali-
ena en el treball en equip.

L’actitud responsable davant la normativa
legal i les condicions de seguretat.

El reconeixement dels diferents aspectes, tant
positius com negatius, de l’àmbit de treball quant
a respecte del medi.

La detecció d’anomalies, la identificació de
les seves causes i la proposta de solucions.

L’ús apropiat de la terminologia específica en
l’expressió de la informació.

—3 Qualificació
La qualificació serà apte/a o no apte/a.

(98.345.054)

RESOLUCIÓ
de 14 de gener de 1999, per la qual es dóna pu-
blicitat a diverses subvencions concedides pel De-
partament d’Ensenyament durant l’últim trimes-
tre de 1998.

Atès el que disposa l’article 12.6 de la Llei 16/
1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a 1998, sobre la pu-
blicació al Diari O ficial de la Generalitat de
Catalunya de les subvencions innominades o
genèriques concedides pels departaments de la
Generalitat a l’empara de l’article 12.5 d’aquesta
Llei;

Fent ús de les atribucions que m’atorga l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
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Unitat de programació: Aliances de casament. Línia de prometatge Durada: 32 hores 
 
Objectius terminals DOGC Objectius terminals unitat de programació 
Dissenyar diferents tipologies de joies d’acord amb una demanda 
específica.  
Aplicar creativament els mitjans informàtics en la projecció d’un 
prototip. 
Elaborar un prototip i estudiar els aspectes econòmics i de 
fabricació en sèrie. 

Adaptar-se al perfil del client per dissenyar unes aliances de 
casament. L’encàrrec de la peça única personalitzada. 
Conèixer el procés de modelatge 3D partint del dibuix analògic o 
vectorial i experimentar amb les eines i recursos que ofereix el 
programari.  
Valorar el cost aproximatiu de fabricació del prototip (peça única) 
a partir de la realització de la premaqueta en cera. 

 
Continguts contextualitzats en la unitat. Objectius específics 
Els components tècnics i formals d’unes aliances. Les tipologies clàssiques de joies. Línia de prometatge. 
Digitalització i traçat de formes vectorials. Eines de modelatge tridimensional. 
El perfil del client i l’acotació d’un pressupost com a condicionant previ en el disseny. 
 
Enunciat de les activitats d’ensenyament aprenentatge 

1. Introducció teòrica del tema de treball mitjançant suport digital. Fotografies, dibuixos i text. 
Imatges de joieria d’autor. Presentació de diferents tipologies d’aliances. L’ergonomia. 
El perfil de client. Pressupost. 
El disseny i la fabricació en 3D. Prototipatge. 

2. Presentació del guió de treball. 
Imatges de treballs realitzats en cursos anteriors. 
Imatges de maquetes que el volum està generat per un canvi de secció.  
L’estudi de proporcions i els aspectes ergonòmics. 
Imatges d’anells realitzats amb diferents programes de 3D.  

3. Presentació del calendari de treball. 
4. Presentació dels criteris d’avaluació de l’activitat. 
5. Procés de disseny. Treball individualitzat de cada alumne. 

Estudis previs. Treball pràctic a través de premaquetes cercant propostes formalment innovadores i que alhora  s’adapten al perfil 
del client.  
Projectació. Estudi de les dues aliances considerant els trets diferencials i de coherència que definiran l’aliança de cada 
component de la parella. Estudi dels aspectes formals, tècnics i ergonòmics. 

6. Pressupost estimatiu dels dos prototips. 
7. Realització dels dos prototips. 
8. Taula rodona. Presentació del projecte. 

 
Estratègies metodològiques 
1. Atenció individualitzada en el procés de treball de l’alumne. 

L’exercici es pot enfocar amb diferents graus de complexitat adaptant-lo als coneixements i habilitats de l’alumne. El professorat 
assessora a l’alumne per fixar el grau de complexitat que ha de tenir el seu disseny coneixent la seva capacitació conceptual i 
tècnica. 
El professorat fa un seguiment personalitzat del procés de disseny de cada alumne, atenent a la diversitat lingüística dels 
alumnes, la diversitat d’habilitats i el temps que cada alumne requereix per assolir cada part del procés projectual. Al mateix temps 
assessora sobre les qüestions formals i tècniques que cada alumne li planteja, adaptant-se a les seves estructures creatives, 
expressives i d’estil. 

2. Coordinació amb el mòdul de Disseny Assistit per Ordinador (DAO). 
A partir dels coneixements que l’alumne ha assolit amb l’aprenentatge de les eines de dibuix vectorial (creació i edició de les 
corbes Bézier) i del modelatge 3D (extrusió seguint una trajectòria), es planteja una aplicació pràctica entre els dos mòduls. 
Per al dibuix vectorial es poden utilitzar els programes Adobe Illustrator, Corel Draw, Inkscape o similar. 
Per al modelatge 3D es pot treballar amb 3D Studio MAX, Rhinoceros, Blender o similar.  

 
Criteris i instruments d’avaluació de la unitat de programació 
Avaluació dels continguts conceptuals i procedimentals: 

1. Qualitat tècnica del preprojecte (5%) 
2. Capacitat de recerca en el procés de disseny (15%) 
3. Capacitat creativa (25%) 
4. Aplicació pràctica de les eines digitals (20%) 
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5. Qualitat tècnica del prototip (20%) 
6. Valoració de l’estudi de fabricació i costos (5%) 
7. Capacitat comunicativa en la presentació dels treballs (10%) 

Avaluació dels continguts actitudinals: 
A la nota obtinguda en l’avaluació dels continguts conceptuals i procedimentals es suma o es resta l’avaluació dels continguts 
actitudinals, aplicant una avaluació positiva o negativa, seguint els criteris següents, 

Avaluació positiva, X,YZ = X + 1 
Avaluació negativa, X,YZ = X  

Els criteris d’avaluació dels continguts actitudinals són:  
1. Evolució progressiva en el procés d’aprenentatge  
2. Autonomia i iniciativa personal  
3. Aprofitament del temps de treball 

 

Material didàctic 
Proposta de treball Aliances de casament / Aniversari de casament 
Tipologia Anell 
Categoria Encàrrec particular, disseny i realització de les peces per l’autor 

Producció Peça única 

Material Or 

Fabricació Taller propi i tallers externs: impressió 3D i fundició 

Client Particular 

Pressupost fixat pel client 1000 € , inclou les dues aliances  

Estudi de costos Pressupost estimatiu del cost dels materials i dels tallers externs: impressió 3D i fundació. L’estudi de 
costos d’aquesta activitat està centrat en el càlcul del cost de despeses i feina. Cal tenir en compte que 
no es computen els costos del disseny i costos d’amortitzacions, aspectes que es treballen en altres 
activitats coordinades amb el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL).  

 
Indicacions tècniques en aliances 
Mides orientatives anells Dona: nº14-15-16 anellera Tatum 

Home: nº 18-19-20 anellera Tatum 

Ergonomia 
 

L’interior d’un anell pot ser rodó, quadrat o tenir una altra forma sempre que s’adapti bé al dit. La part 
interior de l’anell ha de ser preferentment plana i llisa per evitar angles i textures que retinguin la 
humitat. 
El gruix màxim del braç de l’anell en peces comercials sol ser de 2 ‘5 mm aprox. A partir de 3-4 mm els 
dits no es poden ajuntar bé. Per a gruixos més grans cal fer una maqueta de prova per valorar la 
comoditat. 
Cal controlar que la forma de l’anell permeti tancar bé la ma i ajuntar i plegar els dits. 

Pes orientatiu 
 

Pes mitjà peces comercials: 6 g 
Pes màxim aconsellable: 8-15 g 
Gruix màxim del braç de l’anell en peces comercials: 2,5 mm  
Gruix màxim recomanat per evitar molèsties entre els dits: 3 mm 

Càlcul equivalència pes Pes cera x 15,5 = pes or groc 
Pes cera x 16 = pes or blanc (proporcions aproximades, consultar fonedor) 

 
Procés de disseny 
La unitat didàctica simula un encàrrec d’un particular d’unes aliances de casament o d’aniversari de casament. 
Disseny i realització d’unes aliances a partir d’una proposta concreta per generar el volum, el canvi de secció. 

Estudis previs. L’activitat comença amb un procés de projectació d’experimentació directa amb el material, la cera dura. 
Començareu a treure idees treballant directament amb el material, fent premaquetes de cera dura.  
1. Talleu trossos d’uns 4 cm de llarg d’una barra de cera per anells (barra de cera cilíndrica amb un forat al seu centre).  Poseu els 

interiors dels cilindres a una mida mitjana (utilitzeu la vostra mida perquè així els podreu provar). 
2. Talleu aquests trossos en fragments cilíndrics més petits, de manera que l’alçada que heu de tallar sigui igual al gruix de la paret 

del cilindre, d’aquesta forma tindreu anells de secció quadrada. 
3. Dividiu cadascun dels discs per la meitat i en les dues seccions quadrades que us genera aquesta divisió, dibuixeu la forma de 

noves seccions. Valoreu l’aspecte ergonómic de l’anell segons la forma que doneu a cada secció tenint en compte que la part 
llisa de la secció quedi a l’interior de l’anell és a dir, en contacte amb el dit. 
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Esquema del procés de manipulació dels tubs industrials de cera per a fer les premaquetes 

4. Aneu llimant el trajecte que uneix les dues seccions de manera que us generi un nou volum és a dir, el canvi de secció. 
Podeu fer el canvi de secció de forma gradual o sobtada i podeu jugar amb variants de degradació entre una i l’altra secció. 

5. Valoreu l’aspecte formal del volum generat. 
Pressupost estimatiu dels dos prototips a partir de la mitja premaqueta en cera. 

- Cost de la fabricació del prototip amb Solid Scape T66Bt (Techjewel). 
- Cost del metall utilitzat en la fundació (conversió pes cera/pes metall). 
- Cost de la fosa (consultar a un fonedor, indicant l’empresa). 
- Càlcul aproximatiu nº d’hores necessàries per a repassar la fosa i fer acabats dels dos anells. Preu/hora. 

Projectació utilitzant suport digital. Escolliu una/s de les premaquetes i doneu solució als dos anells, estudiant la manera d’interpretar 
el joc de seccions a l’anell, les proporcions i la mida adaptada a cadascú dels clients (mides a determinar per l’alumne). Valoreu també 
l’aspecte ergonòmic de l’anell. 
Realització dels dos prototips. 

- Digitalització o dibuix de les seccions. 
- Importació al programari 3D. 
- Extrusió del model segons una trajectòria circular. Mides reals. 
- Experimentació amb les eines del programa. 
- Renderització del resultat final. 

Preparació del model per a la impressió en cera. 

 
Procés 3D d’un canvi de secció sobtat entre les dues seccions, cercle i quadrat. 

 
Procés 3D d’un canvi de secció gradual  entre una mateixa secció de diferent mida. 

(Els exemples que s’utilitzen com a mostres es realitzen de la forma més neutra possible a fi de no interferir en la creativitat de 
l’alumne). 

Taller afins: Impressió en 3D i fundició dels originals de cera (fundició en plata per fer el treball a l’aula). 

Repassar i polir les dues peces de metall (la fosa es farà en plata per poder assumir costos). 
 
Apunts tècnics 
Canvi de secció, volum generat a l’unir dos seccions 
diferents. 

 
Volum aliança 
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 El canvi de secció es pot produir per:  
 
Ajuntar dos seccions de diferent forma 
 
Ajuntar dos seccions de diferent proporció 
 
Ajuntar dos seccions de diferent posició 
 
Ajuntar dos seccions de diferent mides 
  
 
Calendari de treball (mòduls de 2 hores). 
2h Presentació activitat: aliances 

4h 
Tallar segment cilindre i adequació mida interior  
Tallar segment disc (gruix=amplada) i cada disc per la meitat 

8h 
Dibuixar canvi seccions 
Llimar 

4h 
Estudi adaptació a un anell en maqueta cera 
Estudi proporcions, ergonomia i mida. Pressupost. 

8h Dibuix seccions i modelatge 3D. Experimentació. 

- Realització prototips (2 peces) taller externs: 3D 

- Realització prototips (2 peces)Taller extern: fundició 

4h Repassar i polir metall 

2h Taula rodona 

32h  Total hores de la unitat de programació 
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Unitat de programació: Alta joieria. fermall Durada: 32hores 
 
Objectius terminals DOGC Objectius terminals unitat de programació 
Projectar una col·lecció de peces de joieria buscant un llenguatge 
personal. 
Dissenyar diferents tipologies de joies d’acord amb una demanda 
específica. 
Aplicar creativament els mitjans informàtics en la projecció d’un 
prototip. 
Elaborar el projecte d’un encàrrec tenint cura de la seva 
presentació i de la redacció de la memòria corresponent. 

Cercar propostes creatives,  innovadores i experimentals dins de 
l’àmbit de l’alta joieria. 
Adaptar-se als gustos d’un client definits en el brífing. 
Aplicar processos de modelatge en 3D i conèixer els perifèrics 
per digitalitzar i construir peces de precisió i alta qualitat. 
Experimentar amb les eines i recursos que ofereix el programari 
específic. 
Fer una reflexió en la memòria del disseny sobre els trets que 
singularitzen el disseny i que respon a la qualitat d’una peça 
d’alta joieria. 

 
Continguts contextualitzats en la unitat. Objectius específics 
Els components tècnics i formals de les peces d’alta joieria. La qualitat dels materials i els acabats. 
Eines d’edició i modelatge tridimensional. 
El dibuix com eina de comunicació en el disseny. Perspectiva a color per  mostrar al client el disseny. Representació tècnica amb 
anotacions pels tallers. 
 
Enunciat de les activitats d’ensenyament aprenentatge 

1. Introducció teòrica del tema de treball mitjançant suport digital. Fotografies, dibuixos i text. 
Imatges de joieria d’alta qualitat tècnica i qualitat del material. Gemmes i encasts. 
Les marques d’alta joieria. 
El conjunt de joies. Condicionats formals i estètics. 
El disseny i la fabricació en 3D. Prototipatge. 

2. Presentació del guió de treball i del brífing simulat. 
Imatges de treballs realitzats en cursos anteriors. 
Imatges de volums realitzats amb diferents eines del programari 3D.  

3. Presentació del calendari de treball. 
4. Presentació dels criteris d’avaluació de l’activitat. 
5. Procés de disseny. Treball individualitzat de cada alumne. 

Estudis previs. Treball pràctic a través del dibuix digital cercant propostes formalment innovadores i que alhora  s’adaptin a la 
qualitat implícita d’una joia de qualitat. Coordinació amb el mòdul de  DAO per realitzar el procés de disseny en 3D. 
Projectació. Estudi dels aspectes formals, tècnics i ergonòmics del fermall. Distribució de les gemmes i solució de la tanca. 
Representació en perspectiva del fermall. Render i fotomuntatge. 

6. Representació tècnica amb l’explicació complerta de les característiques tècniques i formals de les peces. Estudi de la distribució 
de les gemmes, mides i solució de l’encast. 

7. Realització prototipatge 3D. 
8. Taula rodona. Presentació del projecte. 

 
Estratègies metodològiques 
1. Atenció individualitzada en el procés de treball de l’alumne. 

L’exercici es pot enfocar amb diferents graus de complexitat adaptant-lo als coneixements i habilitats de l’alumne. El professorat 
assessora a l’alumne per fixar el grau de complexitat que ha de tenir el seu disseny coneixent la seva capacitació conceptual i 
tècnica. 
El professorat fa un seguiment personalitzat del procés de disseny de cada alumne, atenent a la diversitat lingüística dels 
alumnes, la diversitat d’habilitats i el temps que cada alumne requereix per assolir cada part del procés projectual. Al mateix temps 
assessora sobre les qüestions formals i tècniques que cada alumne li planteja, adaptant-se a les seves estructures creatives, 
expressives i d’estil. 

2. Coordinació amb el mòdul de Disseny assistit per ordinador. 
A partir dels coneixements que l’alumne ha assolit amb l’aprenentatge de les eines per a l’edició (malles) i modelatge 3D 
(operacions booleanes, aplicació de modificadors, edició de malles o superfícies NURBS, etc.), es planteja una aplicació pràctica 
entre els dos mòduls. 
Per al modelatge i edició 3D es pot treballar amb 3D Studio MAX, Rhinoceros, Blender o similar.  

 
Criteris i instruments d’avaluació de la unitat de programació 
Avaluació dels continguts conceptuals i procedimentals: 

1. Qualitat tècnica del preprojecte (5%) 
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2. Capacitat de recerca en el procés de disseny (15%) 
3. Capacitat creativa (25%) 
4. Aplicació pràctica de les eines digitals (20%) 
5. Qualitat tècnica del prototip (20%) 
6. Valoració de l’estudi de fabricació i costos (5%) 
7. Capacitat comunicativa en la presentació dels treballs (10%) 

Avaluació dels continguts actitudinals: 
A la nota obtinguda en l’avaluació dels continguts conceptuals i procedimentals es suma o es resta l’avaluació dels continguts 
actitudinals, aplicant una avaluació positiva o negativa, seguint els criteris següents, 

Avaluació positiva, X,YZ = X + 1 
Avaluació negativa, X,YZ = X  

Els criteris d’avaluació dels continguts actitudinals són:  
1. Evolució progressiva en el procés d’aprenentatge  
2. Autonomia i iniciativa personal  
3. Aprofitament del temps de treball 

 

Material didàctic 
Proposta de treball Disseny i realització d’un fermall d’alta joieria 
Tipologia Fermall 
Categoria Encàrrec particular, disseny i realització de les peces per l’autor 

Producció Peça única 

Material Or i gemmes 

Fabricació Taller propi i tallers externs: impressió 3D,  fundició i encastador. 

Client Particular a través d’una empresa (Brífing de l’empresa simulat) 

Pressupost fixat pel client No s’indica límit 
 
Indicacions tècniques en alta joieria 
Mides orientatives  Alçada màxima 10mm 

Ergonomia 
 

S’ha de col·locar la tanca de tal forma que la major part de la superfície posterior del fermall estigui en 
contacte amb el vestit 

Pes orientatiu 
 

Pes comercial: 10g 
Pes aconsellable: 10-30g 

Paral·lelismes tècnics Cisellat, peça buida realitzada amb la soldadura de dues meitats o diverses peces cisellades 
Electroforming, sistema industrial 

Càlcul equivalència pes Pes cera x 15,5 = pes or groc 
Pes cera x 16 = pes or blanc (relació aproximada, consulteu amb el fonedor) 

 
Procés de disseny 
La unitat didàctica simula l’encàrrec d’un particular d’un fermall que el realitza a través d’una botiga d’alta joieria. 
Els condicionats formals de l’activitat són dissenyar el fermall a partir de la deformació d’una esfera. Macles, canvis de proporcions, 
distorsions, etc. generades per la manipulació de les eines digitals... 
Volum arrodonit buit i superfície detallista i calada. La funció del calat permetrà l’encast de les gemmes  i deixar orificis per tal de que 
el guix del procés de fundació entre en l’interior de la peça. 

Estudis previs pel disseny del fermall. L’activitat comença amb l’experimentació directa amb l’eina digital. 
1. Volum esfèric irregular. Deformacions de les proporcions d’una esfera per adaptar-la a una volumetria apta per un fermall, alçada 

màxima 10mm.  
Punt de partida: geosfera. 
Aplicació de deformacions: 
- Transformacions a nivell de subobjecte (canvis d’escala, proporció, gir o desplaçament de vèrtexs, arestes o cares). 
- Modificadors a nivell d’objecte (tot l’element) o subobjecte. 
- Deformadors de forma lliure. 
Edició de la superfície de les malles (manipulació de vèrtexs, arestes i cares) o de les superfícies NURBS. 
Disseny i traçat del calat (dibuix vectorial). 
Importació, extrusió i calat del dibuix sobre l’objecte. 

2. Estudi de la superfície del metall. Transformacions gràfiques de la superfície introduint el calat. Profusió ornamental en contrapunt 
al volum minimalista. 

3. Estudi dels punts on es situaran gemmes i solució de l’encast que s’utilitzarà. 
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4. Estudi dels punts per soldar la tanca de doble agulla. Estudi de la caiguda del fermall. 
5. Perspectiva i fotomuntatge digital utilitzant la fotografia cedida per la clienta. Dimensions de la impressió DIN A3. Lliurar el 

fotomuntatge dins d’un dossier blanc (full DIN A2 plegat) A  l’exterior ha de constar imprès en etiqueta adhesiva el logotip de la 
vostra marca (simulació marca pròpia de disseny de joies), nom de l’empresa, nom client particular i nom de la joia i referència. 

6. Prototipatge en 3D 
7. Document tècnic per l’encastador. Impressió render i sobreposar a mà les indicacions tècniques necessàries. Nom gemma, mida, 

ubicació i sistema d’encast. 

Taller afins: Impressió en 3D i fundició (fundició en plata per fer el treball a l’aula). 

Repassar, fer els ajustatges tècnics necessaris i acabats la peça de metall (la fosa es farà en plata per poder assumir costos). 

Deixar la peça preparada per lliurar a l’encastador (no s’ha de fer aquesta última part del procés) 
 
Apunts tècnics 

Brífing de l’empresa a través de la que tenim l’encàrrec (brífing simulat) 

Empresa: MAP Terme anglès. Mapa. Camins que uneixen Barcelona amb ciutats d’arreu del món. 

Empresa i mercat: 

Marca de joieria d’autor. 

Seu central: Passeig de Gracia, Barcelona. Casa Lleó Morera (Lluís Domènec i Muntaner, arquitecte. 1902) Botiga i 
galeria de joies d’autor. 

Les joies de MAP es venen en exclusivitat en la nostra joieria de Barcelona. Els nostres clients de tot el món es desplacen 
a la nostra joieria com a punt de venta de referència, per aquest motiu la nostra botiga està situada en un edifici 
emblemàtic i en un eix vial visitat per un turisme selecte. 

Cada any organitzem en tres ciutats, convenientment seleccionades,  una exposició temporal en un museu o una galeria 
d’art de gran prestigi. Seleccionem una ciutat europea, una ciutat del continent americà i una ciutat asiàtica. L’objectiu és 
promocionar la marca a l’estranger i mantenir el contacte amb els clients de la ciutat que visitem. 

La nostra marca: 

Qui som? MAP, a la ciutat de Barcelona és sinònim d’un treball en equip, en que cadascú aporta els seus coneixements i 
creativitat a un ofici de llarga tradició.  

Què fem? Joieria contemporània d’alta qualitat creativa i tècnica. 
Creació de peces úniques projectades i realitzades a mà o amb mitjans d’alta tecnologia als nostres tallers. 

Col·leccions pròpies i peces per encàrrec. Les nostres col·leccions són peces d’autor, realitzant de cada disseny una sèrie 
llimitada de 5 peces. Cada peça porta la signatura de l’autor i el número de registre de la sèrie. 

Com treballem? La tradició heretada del entorn on treballem, Barcelona i el disseny innovador conflueixen en MAP amb 
la intenció d’apropar identitat i innovació. 

Com són les joies? La consideració de les joies com obres d’art i al mateix temps l’aplicació d’un llenguatge personal 
basat en l’expressió és el distintiu de la marca. 

Funcionals i ergonòmiques. Donem una importància rellevant a que el client es senti còmode portant-les. 

Singulars, creatives, i extravagants. El nostre client busca una joia que el sedueixi i que li doni un toc de distinció i 
originalitat al dur-la. 

Grans però amb la justa mesura per portar-les amb comoditat. Controlar el pes i l’ergonomia és un rigor de la marca. 

La figuració és una constant en totes les nostres col·leccions, ens identifica i singularitza. 

Joies de qualitat. Entenem el luxe com un valor intrínsec en una joia i en una obra d’art. Aquest valor recau en la qualitat 
d’execució de totes les peces, en l’alt valor creatiu dels dissenys i en la selecció acurada dels materials. 

Materials escollits. La selecció dels materials es fa en funció de les intencions del disseny, podem combinar plata i 
diamants, or i petits còdols. Entenem que el valor del material no està en el seu valor mercantil sinó en una acurada 
selecció i en el seu grau de sorpresa i seducció.  

Requeriments específics. Cada peça queda registrada en l’empresa amb una referència (Inicial tipologia – any – mes – 
cognom dissenyador, inicial nom), nom de la joia i descripció dels materials. Donem un exemple:  

ref.AN-02-nov-Prats,L (anell, lliurat a l’empresa al novembre del 2002 i realitzat per Laia Prats) 

Flors del mal. Col·lecció Poemes. Anell realitzat en or blanc amb diamants de diferents colors. Metall: or blanc 18 Kt. 
Gemmes: diamants talla brillant. Característiques: diamants blancs amb un pes total de 1.70 ct i diamants negres amb un 
pes total de 0.66 ct. Dissenyadora: Laia Prats. 

 

Brífing de l’encàrrec (brífing simulat) 
Encàrrec de la Sra. Marie Fouriscot. Fermall (peça de gran volum amb gemmes). Preferència per l’or groc. Dóna total 
llibertat per decidir el tipus i la talla de les gemmes. També veu la possibilitat d’incorporar altres materials. 
Vol una peça voluminosa i sòbria. De volums arrodonits, ella ens parla del símil de petits còdols. 

Dels estils que disposem a la botiga tria la estètica de les joies dissenyades per (cadascú s’ha d’imaginar que aquí va 
escrit el seu nom). 
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La peça que demana la necessita pel casament del fill del director de l’equip d’arquitectes Ribas i Ribas de Barcelona que 
tindrà lloc el 31 de desembre. El Sr. Ribas es casarà pel civil en la seva finca familiar de l’Empordà. El sopar es farà a 
l’Hotel Perelada. 

La clienta no té encara el vestit escollit, però te clar que serà un vestit negre llarg, cenyit al cos dissenyat en exclusiva per 
Lydia Delgado. 
El fermall és la seva peça preferida i els col·lecciona. Per aquest motiu ha pensat que li ensenyarà  un dibuix preparatori 
de la joia a la Sra. Lydia Delgado per a que ella dissenyi el vestit ressaltant la joia. 
La Sra. Marie Fouriscot, és esvelta i prima i el cabell fosc i curt, no sap quin tipus de pentinat es farà. Ens facilita una foto.  

Professió: Arquitecte. Treballa a l’estudi d’arquitectura de Jean Nouvell. 
Requisits: La clienta demana que primer se li faciliti un dibuix del fermall per poder confirmar l’encàrrec. 
 
Calendari de treball (mòduls de 2 hores). 

2h Presentació activitat: alta joieria 

4h Disseny  segons brífing 

8h Dibuix seccions i modelatge 3D. Experimentació. 

8h Dibuix seccions i modelatge 3D. Realització. 

4h Fotomuntatge per entregar a la clienta 

- Realització prototip, taller extern: 3D 

- Realització prototips (2 peces)Taller extern: fundició 

4h Repassar, ajustatges tècnics i acabats del metall 

2h Taula rodona 

32h  Total hores de la unitat de programació 
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ANEXO G 
Información aportada por Ricard Domingo sobre la creatividad y la marca 
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INTRODUCCIÓN 

Generalmente un creador, artesano o artista o diseñador, llamadle como os de 

la gana, es una persona que tiene una empresa y no lo sabe. Pretende vender 

sus creaciones e introducirlas en el mercado, o, aunque aun no pretenda, 

realiza una pieza y se piensa intuitivamente un precio,  desde ese minuto es 

una empresa. Hay casos en que existe asociacionismo y hay casos en los que 

se apoya en diferentes profesionales de otras disciplinas que complementan su 

trabajo, pero, por norma general, este artesano del diseño, produce, acaba, 

empaqueta, promociona y vende sus propios productos; es un empresario sin 

que se le hayan enseñado a serlo y es un vendedor sin que, generalmente, 

tenga aptitudes para ello. 

En un mundo tan competitivo como el actual eso es un error, hay que formarse 

en todos los campos o pedir a profesionales de las diferentes disciplinas que 

nos ayuden a complementar nuestro trabajo. En realidad, saber poner un 

precio a un producto  es tan importante como la imagen del  producto en sí. 

Un diseñador  es aquel que soluciona problemas empresariales, aquel al que, 

sujeto a un encargo preestablecido, realiza unos diseños que cumplen una 

función, cumplen el encargo empresarial hecho con un material, con un precio 

aproximado, un público objetivo de un sexo y edad concretos, una forma de 

venta estudiada, una imagen actual coherente al producto y a la marca . 

La imagen, la marca, aquí radica un poco el kit de la cuestión. Hoy en día es 

necesario dotar a los productos de una imagen y una personalidad que se 

vuelva corporativa, rodearlos de todo aquello que sea necesario para sobresalir 

en un mundo tan competitivo de objetos: competimos entre diseñadores y 

competimos con otros productos. Hay que  nombrarlos, promocionarlos, 

fotografiarlos, catalogarlos y hacer que cuenten una historia.  

Tener un buen logo, dotar a la marga de un correcto símbolo, una bolsita bonita 

pero funcional, un embalaje bien diseñado… y siempre ante todo acorde con la 

medida de nuestras posibilidades. 
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Es muy importante, antes de diseñar, saberlo todo sobre el público objetivo al 

cual nos dirigimos, saber cómo se comporta nuestro consumidor, dónde 

compra, su capacidad monetaria, hábitos de compra, qué otros productos 

consume, su área de influencia… esto mezclado con las tendencias del 

momento nos dará como resultado una prenda, una  joya o un bolso actual, de 

un precio adecuado, un acabado determinado y un tipo de espacio de venta 

donde el objeto se integra totalmente.  

A veces, los artesanos, los artistas, no se preguntan nada de esto, nunca se 

responden a la pregunta de ¿por qué hago yo lo que hago? La mayoría de 

creadores crean unos productos visceralmente, por placer. No sabemos quién 

nos manda donar al mundo semejantes obras ni si alguien realmente las 

necesita. Nuestra comunidad, nuestra cultura, nuestro mercado… ¿el mundo 

necesita nuestros productos? 

Les motiva hacer cosas de las que ellos se sientas satisfechos, pero si lo que 

queremos es que sean consumidos por el público hemos de tener en cuenta 

muchos parámetros  que entran en juego, deben contemplarse factores 

empresariales. 

Una buena idea cuesta mucho esfuerzo, cuando tenemos un buen discurso 

intelectual hay que aprovecharlo al máximo, sacarle todo el partido posible, 

realizar multitud de variantes y después desechar o aprovechar lo más 

necesario. 

La artesanía no basada en elementos repetitivos del pasado, sino que es 

creativa, tan de moda hoy en día, es la que se nutre de herramientas de 

diseño, tenemos que hacer híbridos entre la tradición y la modernidad, utilizar 

la tecnología y las raíces ancestrales, satisfacer las necesidades de 

consumidores concretos (no trabajar para todo tipo de público), tener una 

imagen consistente, una gama de productos satisfactoria, dotarnos de una 

marca, un buen packaging. Y un buen marketing de venta, tanto si somos 

joyeros de piezas masivas como de consumidor elitista. Y tener un concepto 

claro de venta. 
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Estamos en la era de la tecnología y de la información. Hemos pasado de una 

sociedad post-industrial donde ya tenemos en casa todos los productos  

básicos del mercado y en gran medida ya hemos podido acceder a las mejores 

marcas y a sus variantes (el coche, la lavadora, el microondas, el ordenador…), 

todos tienen una función y se venden y se publicitan con esa función (lava, 

corre, calienta,…) ahora nos tienen que seducir y por eso se venden productos 

por conceptos, (el más guapo, el más ecológico, el que ahorra tiempo, el más 

ligón, el más fashion, la mejor tendencia, el más caro), o sea, te venden 

intangibles, es la época de la  capacidad de ficción de los productos.   

Los estudios dicen que en esta sociedad post-industrial, propia de la era de la 

globalización, añadiría, post-global, hay una tensión entre lo local y lo universal, 

está muy bien visto que los productos tengan una denominación de origen, 

ahora empieza a valorarse mucho que tengan una raíz, sin caer en la moda 

souvenir. Una joya o un bolso muy cosmopolita utilizado fuera de contexto 

tendrán una visión bonita y una función adecuada, pero si además es de un 

lugar concreto, entonces el origen se convierte en un valor agregado.  

En este nuevo milenio, una de las investigaciones y  aportaciones más 

importantes del hombre es la que ha permitido que tengamos la facilidad y  

poder acceder a una gran cantidad de información y  estar comunicados de una 

forma cómoda y rápida. La transmisión de la información. Creo que es lo único 

bueno que nos a aportado la globalización… Por otra parte, nuestra sociedad 

tiende a valorar más el ocio, los servicios, y por norma general, todo aquello 

que contribuya a la autorrealización personal frente a la cultura del trabajo. El 

hombre  sabe escoger más y mejor en medio de lo que es una gran cultura del 

gusto. En consecuencia, cualquier creativo debe ser realmente innovador al 

crear sus obras y productos, porque éstos tendrán que satisfacer las 

necesidades de la nueva sociedad. 

Si se desea ser innovador, puede retomarse conocimientos artesanos 

ancestrales e incorporar técnicas nuevas, combinar materiales nuevos con 

tradicionales, cambiar escalas o crear piezas con funciones útiles a la vez que 

simbólicas, investigar nuevas ergonomías corporales, ser abstractos o 

figurativos. Pero sobre todo hay que saber hacer un producto actual y de 
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calidad. El mercado de hoy es extraordinariamente competitivo, en él rivalizan 

miles de productos innovadores, por lo que sobresalir es realmente difícil; para 

intentar  lograrlo conviene pensar  dos factores fundamentales: estrategia y 

especialización. 

La especialización es una buena salida para un artesano hoy en día, una 

pequeña empresa no puede competir con el abanico de productos que puede 

producir una multinacional, así que ha de definirse y concretar una gama lo 

mas especializada posible, siendo el mejor en esa gama puede competir y 

sobresalir en el mercado, así además una empresa pequeña puede cambiar 

muy rápidamente de forma de producción de tendencia de colecciones, su 

infraestructura hace que los cambios puedan ser muy rápidos y la 

experimentación de mercado es muy efectiva, cosa que para una gran empresa 

es muy difícil. No podemos hacer “de todo” ni hacer productos para “todos” con 

el afán, ridículo,  de creer que así  nos aseguramos ganar más dinero. 

Los productos de  moda han de seducir, han de tener un valor agregado, el 

valor de las cosas que están  hechas con la mano del hombre, aprovecharse 

de esa dignidad en el producto, conjugar lo antiguo con lo moderno, jugar con 

lo local y lo universal, usar y mezclar materiales tradicionales con innovadores, 

lo que es provisional con lo que es definitivo, lo que es útil con lo que es banal 

y, sobre todo, tener un buen ADN. 

EL ADN   

Es nuestra personalidad como marca, una personalidad única y diferenciadora 

que nos aparta de las semejanzas de estilo que podamos tener con otras 

empresas del mismo sector. 

Son aquellos caracteres que unidos hacen una trascripción metodológica de 

nuestra filosofía como empresa y como marca. Es todo lo que somos y todo lo 

que nos diferencia de los demás. Como en la vida real. 

Llegamos a él intentando comprender que hoy en día no es suficiente con 

diseñar un buen producto. Tenemos que venderlo acompañado por todo 

aquello que sea importante para destacar en un mercado saturado de oferta y 
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hacerlo destacar y sobresalir para atraer a un posible consumidor atrapado  por 

su  empatía. 

Por eso debe satisfacer las necesidades de ese publico objetivo concreto, tener 

un discurso actual y coherente con la época que representa, estar bien 

fabricado, tener una buena relación calidad-precio  y sobre todo ir acompañado 

con una diferenciadora imagen que remita a la marca. La marca, sea cual sea 

su posicionamiento en las diferentes tipologías de mercados, da prestigio, 

personalidad al producto, lo identifica, lo nombra y lo hace reconocible, ayuda a 

su venta, promoción y  su exportación.  

El discurso de un creador ha de ser coherente, emocionar con la obra y 

sumarla con buena personalidad en todas sus diferentes formas de mostrarla, 

ya sea desde un espacio expositivo, un envoltorio adecuado, un sitio web que 

la muestre eficazmente o una exposición  donde interactúe con un público 

visitante sin perder ni un ápice de autenticidad con ruidos innecesarios. Ese 

discurso parte de la aplicación de su ADN  

El ADN se construye con las  peculiaridades descriptivas del autor y su obra. 

Es un compendio, una lista de  unos conceptos a veces más abstractos y otras 

más concretos que ayudan a hacer nuestra descripción.  

Son adjetivos que nos describen. Estos pueden ser 6 ó 7 y hasta 8 ó 10, 

siempre su elección implicará una renuncia a otros diferentes que nos 

describan peor. 

Esos adjetivos que definen la empresa pueden formar un único conjunto o se 

pueden clasificar en apartados. La elección siempre es nuestra. 

Por ejemplo podríamos separarlos en: 

Parte figurativa, hablaríamos de los iconos que nos definen y que a veces 

repetimos (no confundamos con la logomanía), son formas, líneas, trazos 

esquemas, influencias gestuales o iconográficas  que imprimen nuestro 

carácter. 
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Parte cromática: El color es toda una filosofía, hay que saber los cromatismos 

que nos son más eficientes, entender el mundo del color para saber elegir 

nuestras gamas.  Serian las texturas de las que abusamos, los acabados de las 

piezas, de la voluntaria renuncia de un color,  hasta la profusión repetitiva de 

varios pantones. Nuestra forma de pintar obedece a un  esquema.  

Y la  parte abstracta: los hechos diferenciales del carácter de nuestros 

productos, su filosofía de vida, sus influencias y su personalidad subjetiva.  

Puede que haya empresas que utilicen parte de nuestros adjetivos, lo que es 

importante es que los nuestros, juntos, posean una relación que los hagan 

fuertes y únicos. 

Una vez conseguidos esos caracteres se han de aplicar sus definiciones a toda 

la empresa. 

El ADN se ha de encontrar en el producto que generamos, por supuesto, pero 

también deben estar presentes a la hora de realizar el envoltorio de  este 

producto, el  packaging ha de estar de acuerdo con el ADN porque muchas 

veces se ve antes, envuelve antes, y se usa más que el propio producto . 

Ha de estar presentes en la filosofía de la publicidad, en la concepción de los 

catálogos, en los exhibidores, en las tiendas, en los canales de venta, etc. Así, 

la personalidad se transmite unitariamente y todo se percibe como único, es 

más fácil que nos encuentren entre miles de productos, es más fácil que nos 

relacionen y, en definitiva, es más fácil establecer un vínculo con el 

consumidor. Que nos recuerden, que nos recomienden y  que nos disfruten. 

Ahora que me dedico a explicar esta teoría, la encuentro fácil e incluso ridícula 

por lógica, pero en mis inicios no tuve la misma intuición para hacer las joyas 

que para sostener y proteger esta personalidad.  

Intuitivamente y sin pensar, hace ya 20 años, realicé unas colecciones que 

vendía con gran éxito en un mercado que empezaba a reconocerme, pero la 

falta de protección hacia el diseño que desarrollaba me llevo a sacar al 

mercado una colección que no cumplía los estándares de ADN por el cuál se 
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me reconocía, allí aprendí que el mercado es sabio y que te clasifica muy 

rápido y que necesita venderte y hablar de ti con rapidez y concreción y que si 

tú te escapas de ese estilo marcado, no cumples con la personalidad prometida 

y no ocupas un lugar coherente. 

Paso a continuación a describir los adjetivos de la empresa RICARDO 

DOMINGO que me pueden servir a modo de ejemplo para entender mi ADN.  

Parte Figurativa. Elementos de la realidad pasados a lenguaje de joyería.  

Parte Cromática, Mezcla de acabados, plata mate y plata pulida, oxidados, 

baños.  

Parte Abstracta. Cierto gamberrismo, alma de infante terrible, re-invento de la 

joyería convencional y sus estándares de imagen y promoción. 

(Fotos joyas RICARDO DOMINGO) 

DISEÑAR PARA MARCAS. CREAR SOLUCIONANDO UN PROBLEMA 

BRÍFING: Proceso de desarrollo y metodología. 

Después de unos años dedicado a diseñar, fabricar, producir, vender y 

promocionar mi propia empresa me dedique a trabajar para otras marcas.  Aquí 

nos encontramos ante otros retos.  

En el momento de diseñar un producto y constituirle una imagen (logotipos, 

marcas, displays, fotografías, promocionales, anuncios, catálogos, stands…) o 

incluso envolverlo (maletas, packagings…), tanto si es para una obra propia 

como si es para un tercero, significa un reto equivalente a cualquier otro 

ejercicio de diseño. Se trata de crear algo con un brífing preestablecido. 

El brífing son todas aquellas preguntas y respuestas que las determinan, 

aquellas dudas y cuestiones que se formulan a quien hace el encargo, y que 

encaminan la propuesta del creador hacia unas respuestas concretas, de las 

cuales se obtendrán unos parámetros de actuación personalizados que 

condicionarán de forma directa los resultados. 
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No nos podemos poner a diseñar sin hacernos muchas preguntas sobre el 

estado de la empresa, ¿cómo fabrica? ¿Con qué herramientas o maquinaria 

cuenta? ¿Con qué presupuesto? ¿Su público objetivo, sus canales de venta, 

precio medio  de sus productos, gamas, ferias, objetivos a medio y largo 

plazo…? 

 El objetivo es analizar la empresa, estudiar la viabilidad del proyecto y, antes 

de ponerse a trabajar, contar con una serie de premisas, por ejemplo el estudio 

del currículum de la marca, saber si en esos antecedentes han trabajado otros 

diseñadores, así como tomar en cuenta el impacto de su personalidad en la 

empresa. En el caso de un pack, habría que estudiar cómo se han resuelto 

anteriormente. Así mismo hemos de investigar la disponibilidad de medios y de 

recursos, tanto materiales como humanos de los que se dispone: recursos 

propios, inversión externa, nivel de profesionalidad del personal, medios 

técnicos como tecnología, maquinaria, etc., ya que todo ello condicionará el 

resultado final. Otro punto de importancia es el conocer el número de piezas de 

la futura colección, de modo que se pueda asegurar un volumen de facturación 

rentable en función del número de veces que se pretende renovar la colección 

cada año. 

El perfil del comprador a quien va dirigido el producto es de gran relevancia. Es 

necesario analizar la tipología de las tiendas, si será mayorista o minorista, por 

ejemplo, si se venderá en joyerías (qué joyerías y de qué nivel), tiendas de 

regalo, o si el producto es susceptible de ser vendido en cualquier otro tipo de 

establecimiento. Su posicionamiento en el mercado, ubicación, sistema de 

mostrar y vender el producto nos ayudará a despejar dudas sobe el diseño 

final. Basándonos en dicha información se definirá un target de clientes o 

público final al que va dirigido nuestro trabajo. Es fundamental conocer el 

precio final del producto y la evolución de sus márgenes, ya que este factor 

condicionará de forma importante el tamaño, el método de fabricación y la 

complejidad de las piezas resultantes. 

Otros factores que deberán ser contemplados a su vez son el marketing que se 

efectuará y que resulta decisivo para el éxito de las colecciones y que abarca 

desde cómo se presentan los muestrarios, el tipo de representante, la 
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participación en ferias sectoriales hasta la elección de nuevas tecnologías 

como Internet y las redes sociales. Un factor externo adicional lo es la 

evolución del mercado, el cual puede afectar a la futura producción; o el factor 

moda, que puede dictar, por ejemplo, que las piezas sean de un determinado 

volumen, color o acabado. 

El llevar a cabo un análisis de todos estos condicionantes puede ser muy útil, 

pero los factores resultantes no tienen que tomarse con conformismo, sino 

como una información que permita adecuar  con éxito la estrategia de la 

empresa para intentar cambiarla y, sobre todo, mejorarla. 

ESTRATEGIA EN EL PRODUCTO Y EN SU COMERCIALIZACIÓN  

Tanto las empresas formadas por una sola persona como las grandes 

multinacionales deben poseer una estrategia que describa el producto que 

realizan, cómo producirlo, a qué clientes va dirigido y cómo llegar hasta ellos. 

Dicha estrategia se aplica con la misma y coherente filosofía a la creación de la 

imagen, la marca, el embalaje, la publicidad y las formas de venta. Es un factor 

que variará en función de los medios y la capacidad de que se disponga, sin 

olvidar que en muchas ocasiones las buenas y originales ideas son más 

eficaces que las grandes inversiones. 

Posterior a ello vendrá la fabricación de este producto, que estará en función 

de la tecnología y los medios de que se disponga, así como de la organización 

y la capacidad de trabajo lo cual condicionará un resultado concreto con una 

calidad y un precio final determinados. 

Si deseamos vender correctamente nuestras obras es imprescindible estudiar 

en detalle aquél sector de mercado al cuál va dirigido. Para introducirnos en él 

debemos saber satisfacer las necesidades de los consumidores que lo 

integran; pero no de todos. Debemos buscar aquella porción de mercado 

coherente con nuestros productos y, a partir de ahí, analizar el perfil de los 

clientes que lo integran, sus formas de selección de compra, sus gustos y sus 

intereses, poder adquisitivo, tipología de tiendas que frecuenta, etc. Conocer el 

segmento de población al cual adecuar el producto y cuáles son sus gustos, 

permite saber elegir también el canal de distribución más acertado, si el precio 
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es el adecuado, la forma de venderlos y dónde venderlos, despejando además 

las posibles dudas sobre la imagen que desea aportar. 

LA IMAGEN Y LA MARCA 

En el momento en que nuestras ideas se han materializado en un diseño de 

joyas y en la construcción de una serie de piezas personalizadas, en las cuales 

hemos aplicado todos nuestros conocimientos técnicos adquiridos y en las que 

hemos invertido innovación conceptual, estética y calidad, debemos ahora 

acompañar la colección de todo aquello que necesita para que se venda de 

una manera coherente. Hemos de implantar el ADN. 

 Desde cómo poner un precio a cómo encontrar nuestro propio mercado, 

pasando por  dotarla de una buena imagen, hasta incluso cómo envolverla. Se 

trata de cuidar, analizar e innovar o, en definitiva, hacer un ejercicio de diseño 

no sólo en la creación de la joya o del objeto, sino también en su gama de 

productos; en los procesos de producción, en la búsqueda del canal de 

distribución adecuado, en la creación de una imagen sólida y diferenciada, en 

la búsqueda de una forma creativa y nueva de venta. Pero siendo siempre 

coherentes con las piezas que hemos creado. 

El proceso de imagen empieza por la creación de la propia marca, para lo cual 

es aconsejable contar con un correcto asesoramiento profesional en la materia. 

Esta marca debe identificarnos y contener los rasgos distintivos principales del 

producto fabricado, respondiendo, al mismo tiempo, a la estrategia de venta y a 

la imagen creada, comunicándolo, además de una forma adecuada. 

Por lo que debe constituirse en definitiva una marcada filosofía de producto y, 

por tanto, una sólida imagen para ella. Así, el packaging resultante estará 

condicionado, no sólo por la forma, el volumen y el diseño de producto, sino 

también por su imagen, su precio y la manera de venderlo lo que en conjunto 

debe dar lugar a una imagen única y coherente de nosotros y de nuestros 

productos que nos identificarán claramente. Un planteamiento que, por lo 

general, debe materializarse con nuestro nombre y logotipo. La marca tiene 

que estar representada en todos aquellos parámetros de comunicación en los 

cuales se moverá el producto, tanto los internos de la empresa: tarjetas, 
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papelería o facturas; como externos: el envase de las piezas, los elementos 

promocionales, stands, etc. 

(

 

Fotos UniónSuiza ) 
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