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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:
· Transferir els coneixements de 3dsmax a Maya.
· Aprofundir en documents de preproducció 3D.
· Reconèixer el render de mental ray.
· Utilitzar les tècniques necessàries per aconseguir una animació creïble.
· Preveure i aplicar les limitacions físiques per a una animació real.
· Desenvolupar gràfiques tridimensionals.
· Aprofundir en materials mental ray.

Altres: David Minguillon Planell

Responsable: DAVID MINGUILLON PLANELL

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

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:

Transversals:

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 2 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 24 hores per curs (unes 12 sessions) de pràctiques de laboratori (grup petit)

Metodologies docents

Requisits

Haver cursat l'assignatura d'Animació per Ordinador.

Horari: Dimecres 10-13

Horari d'atenció
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· 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 Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1- Introducció a Maya

2- Tècniques d'animació i setting keys

Dedicació: 29h 

Dedicació: 17h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran: 4h 
Grup mitjà: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

El primer capítol de l'assignatura és el preàmbul pel correcte funcionament i l'aprenentatge bàsic dels conceptes 
de 3D aplicables a Maya. El coneixement de l'interfície i aprendre la manera de traspassar els conceptes adquirits 
prèviament amb 3DStudio Max a Maya, seran els següents temes a tractar en aquest primer tema.
Conceptes bàsics d'animaciò en Maya.
Creació, Modelat, Animació, Materials, Llums i Càmeres, Render

L'animació és el procés més creatiu dins una producció 3D. El segon bloc de l'assignatura es centra en aquest 
aspecte, les seves lleis, consells, metodologia d'aplicació de conceptes dins el software i eines bàsiques que 
ofereix Maya en temes d'animació.

Tècniques d'animació.
Setting Keys
Trajectories, desplaçaments, moviments i cicles.
Expresions
Simulació Dinàmica
Animació no lineal (trax editor)

Descripció:

Descripció:

Objectius específics:

Objectius específics:

Familiaritzar-se amb lai nterfície i el funcionament general del software.

Utilitzar el moviment i l'animació de forma correcte sota lleis físiques que donguin un moviment creïble, útil i 
orgànic.
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3- Tècniques de Modelat i Deformacions Dedicació: 17h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Maya ofereix moltes opcions de modelatge (poligonal, nurbs, subdivisions...). El coneixement de les diferents 
tècniques permet utilitzar-les de manera efectiva i combinar-les per obtenir resultats més avançats. Les principals
seccions que es treballaran en aquest bloc seran:
Geometria, punts, corves i superficies (conceptes bàsics dins el modelatge en general)
Tipus de geometria.
Primitives
Simetria
Modelat orgànic
Rotoscopia
Superficies NURBS
Modelat Poligonal
Tipus de Deformacions
Conjunts de Deformacions
Deformadors

Descripció:

Objectius específics:
Aconseguir malles 3D llestes per incorporar-les als següents passos de la producció 3D.
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4- Materials i Textures

5- Llums i Cameres

Dedicació: 19h 

Dedicació: 19h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

L'apartat de shading o texturitzat dins el software d'Autodesk Maya és un dels grans punts forts. El tractament 
dels materials des d'un punt de vista nodal esdevé una gran font de possibilitats, estils i formes avançades de 
texturitzat que permeten obtenir estils completament diferents amb la mateixa eina i només variant el material i 
el texturitzat que se s'aplica. Temes a tractar:

Qualitats dels materials
Superficie dels materials
Tipus de ombrejadors
Hypershade
Materials mental Ray
UV's

Juntament amb el texturitzat és el que dona color als materials i a les escenes que es creen en Maya. La 
interpretació de la llum en un software 3D és de vital importància ja que el fet de treballar en una tercera 
dimensió i de tractar amb el concepte de volum, la llum adopta un paper molt destacat per donar èmfasi a 
aquesta tercera dimensió. Els aspectes claus per entendre-la seran:

Com funciona la llum.
Poscionament de llums
Tipus de llums
Generació d'ombres
Cameres
Raytracing

Descripció:

Descripció:

Objectius específics:

Objectius específics:

Crear un estil visual uniforme per a tota una seqüència o un entorn amb originalitat i eficàcia.

Entendre la vinculació que hi ha entre llum i texturitzat, així com les possibilitats que té la il·luminació per donar 
vida i volum als objectes en escenes 3D.
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La qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de la nota dels treballs pràctics i dels examens. Els treballs pràctics 
puntuen un 80% de la nota final i els examens un 20%.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Els treballs per ser avaluats s'hauran d'exposar a classe, mostrant el proces de producció i el resultat final. Es valoraran 
els aspectes tècnics extres aportats pel grup (modelat,il·luminació, materials, render...)

Bibliografia

6-Render

7-Efectes Especials

Dedicació: 19h 

Dedicació: 30h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Últim procés dins una producció 3D però no menys important que la resta, el render és l'apartat de generació 
d'imatges. En l'assignatura es veuran els diferents tipus de renderitzadors, la rapidesa i potència que cadascun 
d'ells dona en el resultat final i quines són les principals fortaleses i debilitats que trobem al treballar amb 
cadascun d'ells, així com també la forma de fer-los funcionar de manera efectiva dins d'Autodesk Maya.

Procès de Render.
Mental Ray
Tipus de renderitzador
Temps i optimitzzació de recursos
Capes de Render i tractament en postproducció

Dinamiques
Foc
Fluids

Descripció:

Descripció:

Objectius específics:
Assimilar el funcionament bàsic de cada renderització per la òptima aplicació en cada situació i en cada projecte.


