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Descrición
Nesta materia abordaranse, en modo introductorio, os fundamentos e liñas principais da tipografía e as súas
xeral
diferentes aplicacións. Do mesmo xeito, coñeceranse as artes gráﬁcas e, por extensión as distintas técnicas
de estampación e impresión.
Competencias
Código
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CE1 Coñecemento da evolución histórica da comunicación publicitaria e das relacións públicas, así como dos aspectos
industriais, socio-políticos e estéticos que inciden nos seus elementos, formas e procesos.
CE5 Coñecemento teórico-práctico dos elementos, formas e linguaxes da publicidade e das relacións públicas no contexto
local/rexional, nacional e internacional.
CE13 Destrezas expresivas: capacidade e habilidade para dar forma creativa á mensaxe. Realización de pezas publicitarias
básicas e supervisión da súa produción deﬁnitiva.
CT4 Competencias directivas: capacidade para administrar o tempo, con habilidade para a organización de tarefas.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Identiﬁcar o universo e da historia das artes gráﬁcas
CE1
Identiﬁcar o universo e a historia da tipografía
CE1
Recoñecer a estrutura empresarial das artes gráﬁcas e a súa contorna social e económica
CE1
Recoñecer a actualidade empresarial das fundiciones tipográﬁcas e do negocio da comercialización
CE1
de tipos
Identiﬁcar as tendencias ideolóxicas no desenvolvemento da tipografía: Escolas e grandes
CE1
tipógrafos
Analizar a eﬁcacia e adecuación das distintas tipografías nas mensaxes e soportes publicitarios
CE5
Demostrar a habilidade de atención dos clientes desde os departamentos comerciais das
CT4
imprentas.
Practicar cos programas de deseño, orientados á tipografía e ás artes gráﬁcas.
CB5
CE13
Demostrar as hablidades prácticas de creatividade en artes gráﬁcas e creación de tipos.
CB5
CE5
CE13
Operar a investigación, técnica e historiográﬁca, en tipografía e en artes gráﬁcas.
CE1
Organizar o traballo sobre a distribución do tempo da materia para realizar os distintos encargos e
CT4
establecemento de prazos de entrega, como unha recreación do traballo real.
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Contidos
Tema
1.- Introdución histórica á tipografía.
2.- Familias, tipos e clasiﬁcacións.
3.-Disposición tipográﬁca.
4.- Tipos e tipógrafos.
5.- Introdución ás artes gráﬁcas.
6.- Etapas do produto gráﬁco dentro dunha
imprenta.
7.- Técnicas de impresión e de estampación.
8.- A relación profesional coa imprenta.

Da caligrafía aos tipos móbiles.
Fontes, estilos, anatomía do tipo, partes dos carácteres, estruturas e
tendencias.
Tipometría, ollo medio, interliña, interletra, xustiﬁcación, maquetación e
estética.
Tipos de letra e a súa diferenciación. Tipógrafos máis importantes.
Historia e actualidade.
Da preimpresión ao produto ﬁnal.
Da impresión tipográﬁca aos modernos sistemas. Da rotativa á máquina
de oito corpos oﬀset. Serigrafía, gravado, litografía, etc.
Petición de orzamentos e elaboración das follas de pedido.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
24
72
96
Seminario
1
3
4
Lección maxistral
22
22
44
Exame de preguntas obxectivas
2
2
4
Observación sistemática
1
1
2
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado
Seminario

Lección maxistral

Descrición
Constitúen a parte máis importante da materia. Realizaranse de maneira individual ou formando
equipos e terán o maior peso docente, tanto en horas como no total da avaliación.
Utilizaranse, fundamentalmente, para a posta en común dos traballos realizados, para as consultas
e debates sobre os temas centrais da materia e para a realización de presentacións individuais ou
colectivas.
É, por deﬁnición, o tempo dedicado a impartir os contidos teóricos da materia e algúns que, aínda
que de carácter máis ben prácticos, necesitan unha explicación sobre a súa función ou
funcionamento.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado

Nas sesións prácticas e os horarios de tutorías

Avaliación
Descrición
Traballo tutelado
Lección maxistral
Exame de preguntas
obxectivas
Observación sistemática

Cualiﬁcación

Avaliación dos traballos colectivos e as súas respectivas
presentacións
Avaliación dos contidos teóricos.

45

Proba tipo test.
As respostas correctas suman 1 punto e as incorrectas
restan 0,5 puntos
Asistencia a clase

20

20

15

Competencias
Avaliadas
CE5
CT4
CE13
CB5
CE1
CE5
CE1
CE5
CE1
CE5

Outros comentarios sobre a Avaliación
O exame será obrigatorio para o alumnado que non aprobase o traballo prácticos e que non asista a clase.Valorarase de
forma individual a realización do exame para subir nota.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Martín Montesinos, J. L. y Mas Hurtuna, M., Manual de tipografía. Del plomo a la era digital., Ed. Campgraﬁc., 2001
Bann, David, Actualidad en la producción de artes gráﬁcas, Ed. Blume., 2008
Bibliografía Complementaria
Ambrose, G., Fundamentos de la tipografía, Perramón ediciones, 2007
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Aicher, Otl, Tipografía, Ed. Campgráﬁc., 2004
Gutiérrez González, P.P., Teoría y práctica de la publicidad impresa, Ed. Campgráﬁc., 2006
Jury, D., ¿Qué es la tipografía?, Ed. Gustavo Gili, 2007
Rodríguez, D., Manual de tipografía digital, Campgràﬁc, 2016
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Comunicación: Comunicación escrita/P04G190V01201
Produción publicitaria impresa/P04G190V01505
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