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En finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de:
- Entendre l'art darrera una animació, sigui la tècnica que sigui
- Veure les diferents aplicacions o vessants no comercials de l'animació
- Aprofundir en els documents de preproducció
- Transferir conceptes d'animació a altres formes audiovisuals (cinema, televisió, fotografia, etc.)
- Treballar tecnologies actuals de difícil abast
- Adquirir bases per la preproducció
- Conèixer el rol del director d'art
- Desenvolupar la creativitat de l'estudiant
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Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics s?exposaran en classes de teoria (grup gran).
Els conceptes de caire més pràctic, es treballaran al laboratori (grups petits).
En ambdues tipologies de classes, i a discreció de la professora també es resoldran exercicis puntuables (NSeguiment),
tanmateix, també es podrà demanar als estudiants i sense previ avís, activitats/proves d?avaluació de caràcter puntuable,
i de seguiment, per constatar, tant per part dels estudiants, com per part de la professora, un assoliment dels diferents
temes tractats en dites classes de teoria.
L'alumne disposarà i pot utilitzar com a material de suport, els apunts de l'assignatura que trobarà en format digital al
campus virtual Atenea.
En les sessions programades, es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats, tot i que s?espera
que l? estudiant i estudianta les finalitzi més enllà de les hores de laboratori, doncs, en el temps necessàri
d?aprenentatge autònom.
Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a fer una lectura dels apunts de la
classe teòrica corresponent, la realització d'exercicis i de treballs proposats fora de l'aula, l?estudi de manuals necessaris
per poder fer les pràctiques, redacció dels informes-memòries de les pràctiques i treballs, resolució de qüestionaris
d'autoaprenentatge, estudi i preparació dels exàmens parcials, etc.
Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició des l?estudiants activitats de caire totalment opcional que
l?ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatòri.

Metodologies docents
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Continguts

Tècniques d'animació

Direcció d'art

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 

Grup gran: 6h 

Grup gran: 6h 

En aquest mòdul es parlarà dels tres grans grups en què s'ha dividit des dels inicis l'animació. Es repassaran
conceptes ja treballats en les assignatures anteriors d'animació i es veurà amb més detall el motiu de l'elecció de
la tècnica que hi ha darrera cada peça, per damunt de la manera de fer servir la tècnica en si. Serà més
important analitzar el per què de la tècnica que el com s'ha fet la tècnica en qüestió.
Els tres grans grups a treballar seran:
- Animació tradicional
- Animació Stop motion
- CGI
Dins de cada grup es veuran, amb exemples, les diferents possibilitats que presenta i els diferents estil que hi ha.

És el mòdul que serveix per entendre el desenvolupament posterior de l'assignatura. L'objectiu és el de donar
una base en direcció artística i creativa de tots els passos a seguir per produir diferents tipus d'animació; quina és
la documentació necessària, com es complementa i es gestiona entre els equips de treball i rols de la producció,
en quina fase entra cada element i persona, etc. Serà el mòdul que servirà a l'estudiant per començar a prendre
decisions, veure els resultats i analitzar les possibles conseqüències que això comportaria si es treballés en una
productora.

Descripció:

Descripció:
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Aplicacions

Transferència i cinematografia

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 

Grup gran: 6h 

Grup gran: 6h 

Aquest apartat és el cor de l'assignatura. És el punt on l'estudiant veurà les vessants "no comercials" del sector
de l'animació actual. Serveix per veure que no només es treballa l'animació des d'aspectes comercials (entenent
comercials com a cinema o format de gran pantalla). Es parlarà de formats on actualment està augmentant el
negoci, on l'animació li dona un valor afegit i on, tant usuari com autor li troben un benefici extra o personal,
apart de comercial a la peça realitzada.
Dins aquest apartat es parlarà de:
- Animació d'autor
- Captura de moviment
- Mapping i performances
- Animació en arquitectura
- Videojocs
- Animació per internet i mitjans multimèdia (mòbils i tablets)
- Motion graphics
- Altres aspectes on es troba animació: publicitat, medicina, etc.

En aquest mòdul es pretén veure quin és el procés de producció quan es treballa per un mitjà purament NO
d'animació (barreja entre vídeo i animació). En aquest mòdul trobarem conceptes en totes les fases del procés
productiu, ja sigui preproducció, producció i postproducció. La importància del rol del director d'art o responsable
de l'animació en tot aquest procés i les etapes que se segueixen (diferents)a la resta de processos habituals de
producció on també hi intervé un director creatiu o director d'art.
Alguns conceptes que es treballaran són:
- Composició
- Grafisme
- Integració
- Rodatge i interpretació de personatges ficticis
- Decisions i afectació en preproducció

Descripció:

Descripció:
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L?avaluació consta de 4 parts:
- Examen Final: 30% de la nota de l?assignatura
- Exercicis participatius, encàrrecs dins l?aula, i entregues de petit format: 15% de la nota
- Exercicis de pràctiques: 35%
- Projecte individual: 20%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, s?informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin.
La realització de les activitats pràctiques és obligatòria. Es valorarà la puntualitat en l?entrega de les diferents activitats,
així:
-NO s?acceptaran treballs fora de termini.
-NO s?acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea o en el mitjà especificat en la descripció de la pràctica.
-NO s?acceptaran formats diferents al requerit.
Qualsevol d?aquestes tres incidències, repercutirà automàticament en la qualificació de NA (No Avaluat, és a dir,
comptabilització 0 respecte la qualificació final de la suma de les diferents activitats)
Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de seguiment, es considerarà No Avaluada (NA).
Donat el contingut de l?assignatura, es valorarà la creativitat, correcta organització de la informació, els esbossos
preparatius, la recerca de sol.lucions, la pulcritut i claredat gràfica en el resultat de les activitats i dels diferents treballs de
seguiment, així com, en els mateixos Parcials.

Bibliografia

Visionat Dedicació: 6h 

Grup gran: 6h 

Aquest és un mòdul que s'anirà treballant al llarg de tot el curs. Com el seu nom indica no és més que
exemplificar a través de visionats i debats el treball i els coneixements que s'adquireixen a classe en el dia a dia.

Descripció:


