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1. CONTEXTUALIZACIÓN DA MATERIA
Idioma

Castelán e Galego
Ter aprobadas todas as disciplinas agás o proxecto final. Excepcionalmente

Prerrequisitos

pódese solicitar a súa realización en xefatura de estudos sempre e cando os
créditos pendentes non sexan superiores a 18

Departamento

DESEÑO INTERIORES

Docentes

Descritor

Aplicación e complementación das competencias profesionais adquiridas no
centro educativo.

Os obxectivos fundamentais das Prácticas Externas son contribuír a mellorar os coñecementos
técnicos, e completar a formación integral do estudante, para que este poida incorporarse ao mundo
profesional con certa experiencia técnica e humana.
As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos
estudantes de Estudos superiores de deseño, cuxo obxectivo é permitir aplicar e complementar os
coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias
que lles preparen para o exercicio de actividades profesionais no ámbito do Deseño Gráfico, faciliten o
seu empregabilidade e fomenten a súa capacidade de autoemprego.
Poderán realizarse en entidades colaboradoras, tales como empresas do sector, institucións e
entidades públicas e privadas no ámbito nacional e internacional.
As prácticas estarán tuteladas por un titor profesional cualificado na entidade de destino e un titor
académico na EASD que será un profesor do centro.
A colaboración entre a escola e o mundo empresarial materialízase mediante un Convenio de
Colaboración Educativo entre a EASD Ramón Falcón pertencente á consellería de Educación da
Xunta de Galicia e Empresas relacionadas co sector do deseño gráfico. Este convenio non supón
relación contractual ningunha entre o estudante e a Empresa, xa que, pola súa natureza, esta relación
é estritamente académica e non laboral.
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O Convenio de Colaboración Educativa require a figura dun titor empresarial e outro titor académico
da EASD Ramón Falcón, que velarán pola formación do estudante. Tamén é necesario establecer un
Programa Formativo no cal se describan as actividades que o estudante vai desempeñar durante a
súa estanza na Empresa. O estudante estará suxeito ao réxime e horario que se determine.

2. COMPETENCIAS DA MATERIA
T.1
T.2

Transversais

T.3
T.4
T.7
T.10
X.5
X.13

Xerais

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.
Recoller

información

significativa,

analizala,

sintetizala

e

xestionala

adecuadamente.
Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do
traballo que se realiza.
Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.
Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en
equipo.
Liderar e xestionar grupos de traballo.
Actuar como mediadores entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a
cultura e o comercio.
Coñecer o contexto económico, social e cultural no que ten lugar o
deseño.
Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso

X.20

comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar
a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X.22
E.I.3
E.I.4
Específicas

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde
criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.
Dirixir e certificar a realización de proxectos de interiores.
Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á
materialización dos proxectos.
Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa

E.I.15

incidencia na mellora da calidade de vida e do medio e a súa capacidade
para xerar identidade, innovación e calidade na produción.
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3. OBXECTIVOS DA MATERIA
Obxectivos
Analizar, argumentar e comunicar de forma coherente e razoada os

Competencias relacionadas
T2, T4,T7, X20

condicionantes teóricos, prácticos y técnicos que atañen a cada
proyecto realizado durante o periodo de prácticas.
Comprender e participar na xestión e desenvolvemento de

T1, T2, T3, T4, T7, T10, X5,

proxectos interdisciplinares complexos prácticos e técnicos que

X13, X20, X22, EI4, EI15

atinxen a cada proxecto realizado durante o período de prácticas.
Integrarse nun equipo de traballo de forma activa e participativa,

T7, T10

sendo capaz de compartir tarefas con outras persoas, contribuíndo
coas súas ideas á mellora do traballo en conxunto
Desenvolver a capacidade crítica e autocrítica sobre as tarefas

T7, X20, X22,EI4,EI5

realizadas no desenvolvemento do traballo.
Aplicar a metodoloxía de traballo axeitada segundo sexa a

T1,T2,T3,T4,T7,X5,X20,X22,EI4

natureza do proxecto.
Resolver e desenvolver as distintas fases do proxecto gráfico de

T1,T2,T3,T4,T7,T10,EI4

forma autónoma.
Aplicar axeitadamente os requirimentos do proxecto, que atinxen

X5,X13,X22,EI15

ao marco legal, o medioambiente e a atención á diversidade.
Expoñer de xeito oral e escrito o deseño, desenvolvemento e
resultados dun proxecto ante un cliente.

4. CONTIDOS DA MATERIA
O Programa formativo concretará o plan de traballo na entidade colaboradora. Tanto
a entidade colaboradora como a EASD especificarán as actividades a desenvolver segundo o acordo
de cooperación educativa subscrito. No devandito programa preténdese realizar unha guia de
actuacion dos traballos a desenvolver en colaboracion co titor academico e o titor externo. As tarefas
a desenvolver estableceranse considerando as competencias e resultados de aprendizaxe arriba
definidos así como os coñecementos previos do estudante.
Total sesións

250 h

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
Metodoloxías

Descrición
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ACTIVIDADES PRESENCIAIS
Sesións onde o coordinador de prácticas y/o titor académico
Sesión informativa

orientará o alumno no proceso de iniciación e posta en
marcha das prácticas. A asistencia é obrigatoria.
Atención personalizada ou en pequeno grupo. Período de instrución

Asistencia a titorías co titor
académico.

e/ou orientación realizado por un titor co obxectivo de revisar a
marcha das prácticas externas e a realización de as correspondentes
memorias do estudante. A asistencia é obrigatoria.

Asistencia e formación na

Actividade formativa presencial consistente na realización de

entidade colaboradora

prácticas tutorizadas en empresas mediante as cales o alumno pon
en práctica todas as competencias adquiridas e aplícaas a proxectos
reais.

ACTIVIDADES DE TRABALLO AUTÓNOMO
1. O estudante elaborará e fará entrega ao titor académico do centro
unha memoria final, á conclusión das prácticas, na que deberán
figurar, entre outros, os seguintes aspectos:
a) Datos persoais do estudante.
b) Entidade colaboradora onde realizou as prácticas e lugar de
situación.
c) Descrición concreta e detallada das tarefas, traballos
desenvolvidos e departamentos de a entidade aos que estivo
Realización de memoria

asignado.
d) Valoración das tarefas desenvolvidas cos coñecementos e
competencias adquiridos en relación cos estudos superiores de
deseño de interiores.
e) Relación dos problemas formulados e o procedemento seguido
para a súa resolución.
f) Identificación das achegas que, en materia de aprendizaxe,
supuxeron as prácticas.
g) Avaliación das prácticas e suxestións de mellora.
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AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación Continua
Procedemento e instrumento de avaliación

Competencias

INFORME DO TITOR DA ENTIDADE

avaliadas
T1,
T2, T3, T4, T7,

Os aspectoa a avaliar son (de 0-10):

T10, X5, X13, X20,

Grao de capacidade de aprendizaxe







%

X22, EI3, EI4, EI15

Cumprimento das tarefas e encargos realizados
polo estudante
Grao de satisfacción da empresa/institución coa
actitude do/a estudante: adaptación, creatividade e
iniciativa,
comunicación, puntualidade.........
Capacidade de traballo en equipo e de
administración das tarefas
Capacidade técnica na resolución dos traballos e
imprevistos
Outras:especifíquese

60

Valorarase se o informe é favorable ou non.
MEMORIA

T1,T2,T3,T4

A adecuación ás pautas dadas; nivel de dominio dos conceptos
30

traballados; relevancia da información utilizada e a súa correcta
análise; a correcta execución e presentación do
traballo así como a puntualidade na súa entrega.
SEGUIMENTO:Asistencia a sesións teóricas e titorías

T1,T4,T7,X20

10

Avaliarase: a asistencia, puntualidade e participación.
Para a cualificación das Prácticas Externas deberanse presentar completos todos os
documentos arriba indicados e a súa cualificación deberá ser positiva.
En caso de interrupción ou rescisión do acordo por causa xustificada, o estudante poderá
realizar as prácticas con outra entidade sempre e cando o calendario establecido polo centro
permítao.
En caso de cualificación negativa, o estudante deberá volver cursar a materia en cursos
posteriores.
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento de avaliación

Competencias avaliadas

%

Segundo o R.D 633/2010 que regula o Suplemento ao Título, as cualificacións deberán seguir a
escala de adopción de notas numéricas cun decimal e unha cualificación cualitativa:
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0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 - 6,9 APROBADO (AP)
7,0- 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 - 10 SOBRESAÍNTE (SB)
MATRÍCULA DE HONRA limitada ao 5%

6. RECURSOS DIDÁCTICOS
O centro facilitará os impresos e documentos necesarios para a xestión das prácticas
externas en relación coa entidade e o alumno.
Para a realización das memorias o alumno poderá dispoñer dun formulario ou guión.

En Lugo a 28 de Setembro de 2015
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