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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:
· Reconèixer les diferents tècniques d'animació.
· Reconèixer la importància del guió previ a l'animació.
· Reconèixer la importància i la utilitat de l'storyboard.
· Utilitzar les tècniques necessàries per aconseguir una animació creïble.
· Preveure i aplicar les limitacions físiques per a una animació real.

Altres: DAVID MINGUILLÓN PLANELL

Responsable: CARLES PAUL RECARENS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a Internet, 
que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.
2. CEA13: Conèixer i aplicar els principis de disseny gràfic per a la creació dels elements de presentació que es fan 
servir en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles.
3. CEA3: Editar i animar personatges, models i escenes 3D amb l'ordinador aplicant les tècniques i processos que 
condueixen a la producció de curtmetratges lineals d'animació.

4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran), os es desenvoluparà la matèria 
teòrica i la coordinació dels treballs, i de 12 hores per curs (unes 6 sessions) de pràctiques de laboratori (grup petit)

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor a travès de la web del 
professor carles paul.

Les sessions de pràctiques seràn d'assintencia obligaròria i es realitzaran en grups de 15-20 estudiants, dividits en equips 
de treball de 2 alumnes que realitzaran els treballs indicats a les classes de teoria. Aquests treballs seràn exposats a 
classe de teoria i formaran part de la nota de l'assignatura.

Metodologies docents

Requisits

No hi ha requisits necessaris per cursar aquesta assignatura
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· Diferenciar entre els diferents sistemes de coordenades espacials.
· Desenvolupar gràfiques tridimensionals.
· Distingir els conceptes de llum ambiental, difusa i especular.
· Identificar els diferents canals de mapes.
· Valorar el moviment d'una càmera en cada animació.
· Modelar escenes en 3D i animar-les

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria:

Grup mitjà/Pràctiques:

Grup petit/Laboratori:

Activitats dirigides:

Aprenentatge autònom:

40h

0h

12h

8h

90h

  26.67%

   0.00%

   8.00%

   5.33%

  60.00%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Conceptes bàsics de 3D
Creació, Modelat, Animació, Materials, Llums i Càmeres, Render

Timing
Animacio i Keyframes
Cicles de moviment

Malla Editable
Mesh Select
Relax
Tessellate
Ripple
Bend
Stretch
Wave
Hair and Fur
Graphite Tools
Booleans
Extruir

Descripció:

Descripció:

Descripció:

1 Introducció al 3ds max

2 Tècniques bàsiques d'animació

3 Modificadors

4 Materials

Dedicació: 37h

Dedicació: 39h

Dedicació: 39h

Dedicació: 60h

Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 15h

Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 16h

Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 16h

Grup gran/Teoria: 35h
Grup petit/Laboratori: 2h
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Editor de materials
Imatges i mapes
Multi/Sub-Object
Biblioteca de materials
Vertex Paint
Modificador Unwrap UVW
Mapejat d'splines

Importància de la il·luminació en 3D
Controlar les llums
Afegir llums a una escena
Omni, Skylight
Llums fotomètriques
Ombres
Col·locar una camera
Controls de càmera
Paràmetre de càmera

Configurar el temps d'animació
Controls d'animació
Track View
Sistema d'ossos
Modificador Skin
Introducció a la renderització
Render Setup
Mental Ray

Descripció:

Descripció:

Descripció:

5 Il·luminació i Cameres

6 Animacio i Render

Dedicació: 55h

Dedicació: 13h

Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 20h

Grup gran/Teoria: 27h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 25h

Grup gran/Teoria: 11h
Grup petit/Laboratori: 2h
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Planificació d'activitats

-

Descripció:

Descripció:

Activitat introductòria a l'assignatura. L'Stop Motion és una de les tècniques més antigues d'animació que 
existeixen. En aquesta pràctica els estudiants hauran de crear un petit curtmetratge d'Stop Motion on el principal 
ítem a tenir en compte és el timing. La intenció és que es coneguin els conceptes de timing i ritme en l'animació, 
treballant la distància i la duració de cada fotograma.
La ponderació per aquesta pràctica és de un 15% sobre la nota final de l'assignatura

Un cop vist el mòdul de documents de preproducció de l'apartat de teoria és hora de posar-se amb la part 
pràctica. En aquesta pràctica l'alumne haurà de desenvolupar tot una bíblia de preproducció pel disseny d'un 
interior, ja sigui: una casa, local, sala de concerts, discoteca, teatre, església, oficina, fàbrica, etc. La temàtica és 
lliure sempre i quan sigui un espai tancat. Es crearan tots els documents necessaris: creació i tractament de la 
idea, recerca de referències, disseny de l'espai, disseny de mobiliari, disseny de color, estil visual, estil de render, 
disseny d'animació, etc.
Aquest treball suposarà un 15% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

- Conèixer una de les tècniques d'animació més tradicionals que hi ha
- Treballar i entendre els conceptes de: timing i ritme
- Treballar l'animació sense software
- Obrir el procés creatiu a l'estudiant

- Veure tot el procés de preproducció de forma exhaustiva
- Entendre la documentació i el rol que juga cada element
- Ser exhaustius i coherents amb l'elecció d'un estil i el corresponent disseny
- Fomentar la recerca de referències com a apartat imprescindible
- Planificar la feina abans de produir

ACTIVITAT 1 - STOP MOTION

ACTIVITAT 2 - DISSENY D'UN INTERIOR
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La qualificació de l'assignatura s'obtindrà a través de la nota de diferents pràctiques i treballs així com l'avaluació de dos 
exàmens. Els percentatges de l'avaluació són:
Examen 1 (20%) + Examen 2 (20%)
Pràctica 1 - Stop motion (15%)
Pràctica 2 - Disseny d'un interior (15%)
Pràctica 3 - Producció 3D de l'interior (20%)
Treballs i exercicis de classe [ja sigui en horari de teoria i/o pràctica] (10%)

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Un cop dissenyat l'interior i tenint tots els elements necessaris per la producció de l'interior, és hora de posar en 
pràctica tots els coneixements assolits amb el software 3D. En aquest cas la pràctica consisteix en crear a través 
d'Autodesk 3DMax 2013 l'interior dissenyat en l'activitat 2. Es portarà a terme l'apartat de modelat, texturització, 
il·luminació, animació i render. Es tractaran quasi tots els passos del procés de producció i l'alumne haurà de 
progressar en aquest procés fins a obtenir el resultat final en 3D.

Serà el document que acreditarà si l'estudiant ha obtingut els coneixements teòrics treballats al llarg de les 
sessions de grup gran (sessions de teoria).

Serà el document que acreditarà si l'estudiant ha obtingut els coneixements teòrics treballats al llarg de les 
sessions de grup gran (sessions de teoria)

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

- Produir continguts 3D amb 3DMax
- Basar-se en una documentació de preproducció per treballar
- Conèixer la nomenclatura i vocabulari del sector 3D
- Conèixer els entrebancs i les solucions de cada subprocés creatiu en la producció 3D

L'objectiu d'aquesta activitat és avaluatiu, per saber si l'estudiant està adquirint correctament els coneixements de
l'assignatura.

L'objectiu d'aquesta activitat és avaluatiu, per saber si l'estudiant està adquirint correctament els coneixements de
l'assignatura.

ACTIVITAT 3 - PRODUCCIÓ 3D

ACTIVITAT 4 - EXAMEN 1

ACTIVITAT 5 - EXAMEN 2
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Normes de realització de les activitats

Els treballs per ser avaluats s'hauran d'exposar a classe i argumentar-los.

Bibliografia

Bàsica:

Chris Webster. Técnicas de animación.

3DS Max 2010 amb 100 exercicis pràctics. 2010.  Marcombo,  ISBN 978-84-267-1635-4.

3DS Max Avançat amb 100 exercicis pràctics. 2010.  Marcombo,  ISBN 978-84-267-1640-8.


