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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: Ignasi Rubio
Rafael Suárez

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2015

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

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

Transversals:

CEA8. CEA8: Dissenyar les necessitats d'il luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu 
final de la producció
CEA5. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
CEA9. CEA9: Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i 
registre del so per a la seva aplicació en les diverses plataformes: espectacle, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia.
CEA7. CEA7: postproduït usant eines bàsiques d'efectes digitals (títols, màscares, control d'efectes cromàtics ...) per a
una producció audiovisual en diferents modalitats (reportatge periodístic, cinematogràfic, videoclip, ...).

08 PES. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i
el posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.
09 CII. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i 
amb sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.

05 TEQ. 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.
07 AAT. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització 
de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.

Requisits

És molt recomanble cursar aquesta assignatura juntament amb l'optativa "Direcció de fotografia cinematogràfica".

Horari: S'informarà al inici del semestre.

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant o l'estudanta ha de ser capaç de:
- Conèixer els conceptes més importants dins del sistema de vídeo digital
- Conèixer les diferents possibilitats per a treballar en audiovisual dins dels sistemes digitals: càmeres, resolucions, 
formats...
- Conèixer els aspectes més importants de la correcció de color i com portar-la a terme.
- Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus de treballs de postproducció 
audiovisual.
- Fomentar l'estudi i anàlisis de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva 
capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar-ne d'altres.
- Ser capaç de treballar de manera autònoma i amb caràcter professional el programa Da Vinci Resolve.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Els conceptes teòrics seran exposats a classe per part del professor, on també es resoldran exercicis pràctics i es veuran 
exemples audiovisuals que il.lustrin la teoria per tal de generar un debat a classe amb la participació dels estudiants. En 
les activitats al laboratori d'informàtica s'explicarà a nivell pràctic el software Da Vinci Resolve per tal de poder realitzar 
els treballs de postproducció que es demanaran durant el curs. Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que 
serveixen per treballar els conceptes teòrics impartits a classe. Les pràctiques aniran cada vegada augmentant el nivell de
complexitat i en conseqüència l'exigència en la seva qualitat i el temps d'entrega es veuran afectats. Per tant, és bàsic el 
compromís per part dels alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps.

Metodologies docents
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Continguts

T1. Conceptes bàsics de vídeo digital

T2. Codificació de la imatge fixa

T3. Codifiació de vídeo digital

Dedicació: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 

Grup gran: 4h 

Grup gran: 6h 

Grup gran: 6h 

En aquest contingut es treballen els següents punts:
1.1. Paràmetres bàsics d'imatge digital
1.2. Treballar amb senyals de vídeo analògic
1.3. Treballar amb vídeo digital en definició standard, alta definició, 3D
1.4. Velocitat de quadres, resolució i aspect ratio

En aquest contingut es treballen:
2.1. Per què comprimir
2.2. Codificació i compressió. Tipus de compressió
2.3. El JPEG
2.4. JPEG 2000
2.5. JPEG XR
2.6. Tendències futures en la codificació d'imatge

En aquest contingut es treballen els següents punts:
3.1. Codificació i compressió de la imatge en moviment
3.2. CIF. Diferents tipus de senyals
3.3. Compressió i transmissió
3.4. Intermediate codecs
3.5. Contenidors i codecs
3.6. MPEG-2
3.7. MPEG-4 i H.264/AVC

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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T4. Sistemes de cinematografia digital

T5. Sistemes de cinematografia DSLR

T6. Principis bàsics de correcció de color

Dedicació: 10h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 8h 

Grup gran: 10h 

Grup gran: 6h 

Grup gran: 8h 

En aquest contingut es treballen els següents punts:
4.1. Formació de la imatge
4.2. Captura de la imatge en el sensor
4.3. Procesament de la senyal (Sistemes HD / Raw)
4.4. Conversió A/D
4.5. DSP
4.6. Compressió
4.7. Debayering
4.8. Workflow digital

En aquest contingut es treballen els següents punts:
5.1. Sensors i resolució
5.2. Processament de la senyal
5.3. Conversió A/D
5.4. Transferència i emmagatzematge
5.5. Grabació en vídeo DSLR
5.6. Limitacions
5.7. Augmentar el rendiment d'una DSLR
5.8. Univers DSLR

En aquest contingut es treballen els següents punts:
6.1. Correcció de color vs grading
6.2. Principis bàsics de correcció de color
6.2.1. Concepte de gamma en vídeo professional i ordinadors.
6.2.2. Espais de color RGB, 709
6.2.3. Corbes de gamma logarítmiques i lineals.
6.2.4. Ús de luts en correcció de color
6.3. Aplicacions actuals professionals de correcció de color
6.4. Digital intermediate: Arxius DPX i telecines.
6.5. Conformat digital offline/online

Descripció:

Descripció:

Descripció:



Última modificació: 03-07-2015

840024 - CIDIPOIM - Cinematografia Digital i Postproducció d'Imatge

Universitat Politècnica de Catalunya5 / 5

L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric, impartit a classe, i la pràctica al laboratori informàtic. El 
contingut teòric serà avaluat en dues proves (examen parcial i examen final), cadascun d'ells comptarà un 20% de la 
nota final. També es realitzaran treballs individuals de caràcter teòric pràctic durant les sessions a classe. La suma 
d'aquests treballs serà del 10% de la nota final.
Les diferents activitats relacionades amb les sessions pràctiques comptabilitzaràn l'altre 50% de la nota final.
Per aprovar l'assignatura s'han d'entregar tots els treballs vinculats a les activitats i fer els dos exàmens.

Sistema de qualificació

Bibliografia
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