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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: NATÀLIA QUÍLEZ

Responsable: MARIA TERESA VIDAL PEIG

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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:

Generals:

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. CEA2: Dissenyar, planificar i produir programes, sèries i curtmetratges d'animació 2D.

4. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

5. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).

6. 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.
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Plantejar i solventar problemes de disseny: Design Thinking Process.
· Domini del disseny gràfic i els seus principis, per al desenvolupament i direcció de projectes: Composició, Tipografia i 
Color.
· Proposar un disseny fent especial ús de les connotacions del llenguatge audiovisual.
· Analitzar i expressar el contingut en termes de forma, tècnica, funcionalitat i finalitat d'informacions visuals.
· Conèixer i aplicar els principis bàsics del disseny gràfic per a la creació de productes audiovisuals, això és, per 
multimèdia, per televisió, i per cinema.
· Generar propostes gràfiques creatives i innovadores. 
· Definir la intervenció del dissenyador gràfic dins de la producció audiovisual. 
· Manipular les eines específiques i programari propi del disseny gràfic.
· Coneixement dels diferents sistemes i formats multimèdia relatius al gràfic vectorial i al mapa de bits (jpeg, swf, gif, 
tif...)
· Conèixer els sistemes de protecció de la propietat intel.lectual en el camp del disseny gràfic, i en les imatges en general.
· Demostrar interès i actitud receptiva per la realitat social, cultural, professional, digital, audiovisual i artística que ens 
envolta.
· Redactar la memòria d'un projecte de disseny audiovisual amb la terminología específica.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics s'exposaran en classes de teoria (grups grans).
En aquestes 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, de màxim 25 min, de duració 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.

Els conceptes de caire més pràctic, es treballaran al laboratori (grups petits). 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 autónom 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 necessàris 
per poder fer les pràctiques, redacció dels informes i 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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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

1.- PRINCIPIS BÀSICS DEL DISSENY GRÀFIC Dedicació: 41h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 5h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

En aquest contingut es treballa:

1.1. Introducció al Disseny Gràfic.
1.2. Breu Recorregut Històric.
1.3. Percepció Visual.
1.4. Imatge i Il.lustració.
1.5. Forma i Composició.
1.6. Color.
1.7. Tipografía.
1.8. Infografía. La Identitat Gràfica.
1.9. La Propietat Intel.lectual en les Imatges.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.

ACTIVITAT 1. Creació d'un Pictograma.
ACTIVITAT 2. Projecte CROM. Funcionalitat, cultura i els efectes dels Colors.
ACTIVITAT 3. Tipografía a l'espai físic. 
ACTIVITAT 4. Ressenya-Anàlisi de l'Identitat Gràfica d'una marca corporativa.
ACTIVITAT 5. Debat "COCOS" al Campus Digital ATENEA, sobre diferents articles al voltant de la temàtica del 
Disseny i la seva réplica.
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2.- LA CREATIVITAT

3.- LA TELEVISIÓ I EL DISSENY GRÀFIC

Dedicació: 15h 

Dedicació: 34h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

En aquest contingut es treballa:

2.1. Introducció a la Creativitat Humana.
2.2. Definició del projecte: "Briefing".
2.3. El.laboració gràfica d'Idees.
2.4. Tècniques i Mètodes Creatius.
2.5. Design Thinking Process.

En aquest contingut es treballa:

3.1. Introducció al Disseny Gràfic Televisiu
3.2 Disseny Conceptual: Dimensió Estètico-Comunicativa de la Composició Digital Televisiva.
3.3 Disseny de Continguts a la Televisió:
La identitat corporativa d'un canal de Televisió, la Continuïtat i les Autopromocions.
Disseny de Caretes de Programes. Disseny de Chyrons i Tipografía adient.Escenografía, Attrezzo i Decorats 
Virtuals.
3.4 Disseny d'aplicacions i rang d'edat de l'usuari. Disseny Adaptatiu.
3.5 Disseny de Campanyes Publicitàries Televisives.
3.6 Analitzar casos de disseny audiovisual del departament de gràfic de TV3

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.

ACTIVITAT 6. Taller de CREATIVITAT: el.laboració de briefings, moodboards, tests, pluja d'idees, i el.laboracions 
gràfiques d'aquestes per diferents projectes.

Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.

ACTIVITAT 7. Disseny d'un Clip Animat per un Canal Televisiu estudiat.



Última modificació: 10-02-2014

840055 - DISGRAF - Disseny Gràfic

Universitat Politècnica de Catalunya6 / 22

4.- EL CINEMA I EL DISSENY GRÀFIC Dedicació: 32h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

En aquest contingut es treballa:

4.1. Introducció al Disseny Gràfic Cinematogràfic.
4.2. Disseny Conceptual, Disseny Visual, Disseny de Continguts al Cinema
4.3. La identitat corporativa d'una Productora. 
4.4. Els Motion Graphics: Disseny de Personatges Animats i de Crèdits de Películ.les. 
4.5. Disseny d'Escenàris i Decorats. Els Efectes Especials al Cinema.
4.6. La Promoció Gràfica en la Producció Cinematogràfica.
4.7. Merchandising i video-jocs relacionats.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.

ACTIVITAT 8. Disseny d'un Cartell Cinematogràfic.
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5.- EL WEB I EL DISSENY GRÀFIC Dedicació: 28h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

En aquest contingut es treballa:

5.1. Introducció al Disseny Gràfic d'aplicacions interactives.
5.2. Breu evolució històrica de les interfícies gràfiques d'usuari. 
5.3. Disseny Conceptual, Disseny Visual, Disseny de Continguts al Web.
5.4. Reticles en Pantalles.
5.5. Tipografía per a Interactius. Arquitectura de la Informació.
5.6. Ús i aplicació del Color: Psicología del Color.
5.7. Optimització d'Arxius.
5.8. Prototips.
5.9. Característiques Gràfiques d'un Portal Corporatiu. Disseny d'Intranet. Disseny 
       d'Extranet.
5.10. El Disseny Publicitàri Digital. Característiques Gràfiques del Disseny del Comerç 
         Electrònic, i de l'Educació a Distància.
5.11. Disseny d'aplicacions i rang d'edat de l'usuari. Disseny Adaptatiu.
5.12. Disseny Gràfic a les xarxes socials i Blogs. Ús de Plantilles: limitacions i 
         possibilitats de personalització.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.

ACTIVITAT 9. Re-estilització del Web creat en el semestre anterior a l'Assignatura de Sistemes Multimèdia.
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Planificació d'activitats

1: CREACIÓ D'UN PICTOGRAMA 
(CONTINGUT 1)

Descripció:
 Pràctica de Laboratori.
Aquesta pràctica es divideix en tres parts:
A la primera part, els estudiants i estudiantes tenen un primer contacte amb un programa de dibuix vectorial, i 
s'introdueix als estudiants en l'anàlisi del disseny d'un entorn gràfic específic on s'ubicarà el pictograma a 
desenvolupar.
A la segona part, l'estudiant o estudianta s'enfronta a la resolució del disseny d'un nou pictograma de temàtica 
concreta, que ha d'integrar els principis visuals analitzats a la primera part.
A la tercera part, es proposarà un anàlisi comparatiu entre diferents pictogrames referencials de la mateixa 
temàtica que la proposada per l'exercici.

Material de suport:
Material del Contingut 1: "Principis Bàsics del Disseny Gràfic"
Material de Laboratori corresponent a aquesta classe (format *.pdf)
Manual d Adobe Illustrator CS4/CS5/CS6
Bibliografía i Webgrafía corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de pràctica de Laboratori o bé a les hores de Tutoria 
de la Professora, en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), memòria del projecte gràfic, que inclourà:
Un resum del resultat de l'anàlisi de la primera part de la pràctica, més una justificació del resultat del seu 
projecte (2a part de la pràctica), amb les incidències trobades al fer-la (quan temps ha portat, dificultat d'aquesta,
coses a millorar...). 
També inclourà l'anàlisi comparatiu referent a la tercera part de la pràctica, amb la seva bibliografia corresponent.
- El fitxer que conté el Pictograma, en format editable (*.ai)
- Aquests documents es col.locaran al campus Digital ATENEA, dins del termini específic, amb el nom:
Cognom1Cognom2_NOMDG1.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG1.ai
(l'entrega es pot realitzar també en una carpeta comprimida *.zip/rar que inclogui els 2 fitxers)

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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).

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Dedicació: 7h 
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2: PROJECTE "CROM". FUNCIONALITAT, 
CULTURA I EFECTES DELS COLORS. 
(CONTINGUT 1)
Descripció:

 Pràctica de Classe de Grup Gran, Teoria i de Laboratori.
A partir de diferents fotogrames d'un videoclip musical, el treballarem en escala de grisos, i tanmateix, també 
el.laborarem la seva separació del colors en diferents modes, canals i codificacions. 
Caldrà escollir tres resultats per tal d'alterar la seva funcionalitat i efectes originals, i provocar noves sensacions 
ocasionades únicament amb l'alteració de dits colors.  

Material de suport:
Material del Contingut 1: "Principis Bàsics del Disseny Gràfic"
Manual d'Adobe Photoshop i After Effects CS4/CS5/CS6
Guia Pantone (http://www.pantone.com) 
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de Laboratori o bé a les hores de Tutoria de la 
Professora, en cap cas, per via mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
-Un document text (*.doc/pdf), "Memòria del Projecte gràfic", que inclourà:
Un resum del resultat del projecte, amb les incidències trobades al fer-la (quan temps a portat, dificultat 
d'aquesta, coses a millorar...). També inclourà imatges i explicacions de procès i esbossos, també storyboard i 
briefing.
Cognom1Cognom2_NOMDG2.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG2.jpg/pdf

El resultat de l'activitat tindrà una ponderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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).

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
     - Donar resposta de manera coherent a un encàrreg gràfic.
     - Proposar un disseny fent especial ús  de les connotacions del    
       llenguatge visual.
     - Analitzar i expressar el contingut esteticosimbòlic d'una informació 
      visual.
     - Elaborar una proposta gràfica creativa i innovadora.
     - Manipular les eines bàsiques d'un programa vectorial.
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica

Grup petit/Laboratori: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Dedicació: 6h 
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3:TIPOGRAFIA A L'ESPAI FÍSIC. 
(CONTINGUT 1)

Descripció:
 Pràctica de Laboratori.
En primer lloc, els estudiants i estudiantes hauran d'analitzar una tipografía concreta per a poder ser representada
a l'espai (mitjançant la seva representació en volum, digital, per projeccions...)

Material de suport:
Material del Contingut 1 "PRINCIPIS BÀSICS DEL DISSENY GRÀFIC"
Material de Laboratori corresponent a aquesta classe (format *.pdf)
Manual d' Adobe Illustrator, After Effects i/o Photoshop CS4/CS5/CS6.
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de teoría o bé, a les hores de Tutoria de la Professora, 
en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), "memòria del projecte gràfic", que inclourà:
Un resum del resultat del projecte, més les incidències trobades en la seva realització (quan temps ha portat, 
dificultat d'aquesta, coses a millorar...). També inclourà imatges i explicacions de procès,Storyboard, briefing i 
esbossos.
En el mateix document, trobarem l'adreça web que contindrà el video resultant (youtube o blog personal). 
Cognom1Cognom2_NOMDG3.doc/pdf

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
     - Donar resposta de manera coherent a un encàrreg gràfic
     - Proposar un disseny fent especial ús de les connotacions del llenguatge visual.
     - Analitzar i expressar el contingut estetico-simbòlic d'una informació visual. 
     - Elaborar una proposta gràfica creativa i innovadora.
     - Manipular les eines bàsiques d'un programa de retoc d'imatges.
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Dedicació: 7h 
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4: IDENTITAT GRÀFICA D'UNA MARCA 
CORPORATIVA (CONTINGUT 1)

Descripció:
 Pràctica de Grup Gran. Teoria.
En aquesta pràctica l'estudiant o estudianta haurà de demostrar  la seva capacitat per a organitzar la informació 
referent a l'arquitectura gràfica i visual al voltant d'una marca, amb el seu logotip, imagotip, ...tot entenent la 
creativitat aplicada i els sistemes de comunicació que comporta el disseny corporatiu, institucional i d'empresa, 
realitzant un projecte d'anàlisi (marca existent) i creació (marca nova) d'un Manual d'Identitat Corporativa.

Material de suport:
Material del Contingut 1: "Principis bàsics del Disseny Gràfic" 
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de teoría o bé a les hores de Tutoría de la Professora, 
en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc), memòria del projecte gràfic, que inclourà:
El resultat de l'anàlisi/creació del Manual d'Identitat Corporativa,  amb les incidències trobades al fer-la (quan 
temps ha portat, dificultat d'aquesta, coses a millorar...). També inclourà l'anàlisi comparatiu amb la imatge 
gràfica d'altres marques relacionades, amb la seva bibliografia corresponent.
- El fitxer que conté l'arquitectura visual original de la marca escollida (*.jpg/pdf)
- Aquests documents es col.locaran a la bústia del campus digital ATENEA, dins del termini establert, amb el nom:
Cognom1Cognom2_NOMDG4.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG4.jpg/pdf
(l'entrega es pot realitzar també en una carpeta comprimida *.zip/rar que inclogui els diferents fitxers)

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit
-NO s'acceptaran treballs fora de termini
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
     - Donar resposta de manera coherent a un encàrreg gràfic. 
     - Proposar un disseny fent especial ús de les connotacions del llenguatge visual.
     - Analitzar i expressar el contingut esteticosimbòlic d'una informació visual i tipogràfica.
     - Elaborar una proposta gràfica creativa i innovadora. 
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 6h 
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5: DEBAT "COCOS" AL CAMPUS DIGITAL 
ATENEA SOBRE DIFERENTS ARTICLES AL 
VOLTANT D'UN TEMA ACTUAL DEL DISSENY 
I LA SEVA RÉPLICA (CONTINGUT 1)
Descripció:

 Pràctica d'Aprenentatge Autònom.
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a treballar la informació, en diferents idiomes si s'escau, vers 
un tema de la realitat actual del disseny. Es promourà un debat virtual on l'estudiant o estudianta ha de fer-hi 
diferents aportacions justificades vers un tema proposat a classe per la professora.

Material de suport:
Material del Contingut 1: "Principis Bàsics del Disseny Gràfic"
Documentació i articles a debatre corresponents a aquesta classe (format*.pdf)
http://es.creativecommons.org/
CAPELLA, Juli i ÚBEDA, Ramón: "COCOS. Copias y Coincidencias. En defensa de la innovación en el diseño". 
Barcelona, Editorial Electa, 2003
Bibliografia i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

* Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de teoria o bè a les hores de Tutoria de la Professora, 
en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
     - Donar resposta de manera coherent a un encàrreg gràfic.
     - Proposar un disseny fent especial ús de les connotacions del llenguatge visual.
     - Analitzar i expressar el contingut estetico-simbòlicd'una informació visual.
     - Mostrar interès i actitud receptiva per la realitat social, cultural, professional, 
       digital i artística que ens envolta.
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Dedicació: 6h 
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6: TALLER DE CREATIVITAT (CONTINGUT 2)

Descripció:
 Pràctica de Classe de Grup Gran, Teoria.

En aquesta pràctica l'estudiant o estudianta haurà de demostrar la seva capacitat Creativa, a partir de les 
diferents explicacions treballades a classe, es proposarà un Taller de Creativitat, amb l'el.laboració de Briefings, 
realització de Tests, Pluja d'idees i el.laboracions gràfiques d'aquestes per diferents projectes.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Es valorarà l'aportació de 2 intervencions raonades i amb fonts complementàries a les donades a classe, al Debat 
del Campus Digital: ATENEA, dins del termini específic.

A més, caldrà lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), amb un comentari sobre el tema del debat, que inclourà les seves aportacions, 
així com un resum de les intervencions dels seus companys i de la conclusió a la qual s'ha arribat, tot confirmant 
o no, justificadament, si l'estudiant o estudianta hi està dacord.
Aquest document es col.locarà a la bústia del campus Digital: ATENEA, dins del termini específic, amb el nom:
Cognom1Cognom2_NOMDG5.doc/pdf

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)
El fet de no haver participat en les 2 intervencions al Debat tal i com s'ha requerit, també suposa la qualificació 
final de l'activitat de NA, doncs, no es considerarà complerta i finalitzada l'activitat.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

     - Conèixer els sistemes de protecció de la propietat intel.lectual en el camp del 
       Disseny Gràfic, i en les imatges en general. 
     - Analitzar de forma crítica les diferents fonts d'informació.
     - Utilitzar textos i documentació complementària, en diferents idiomes.
     - Demostrar capacitat de Síntesi, d'organitzar la informació i d'extreure'n     
       conclusions.
     - Demostrar capacitat d'interacció amb la resta dels companys.
     - Mostrar interès i actitud receptiva per la realitat social, cultural, professional,    
      digital i artística que ens envolta.

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 12h 
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7: DISSENY D'UN CLIP ANIMAT PER UN 
CANAL TELEVISIU ESTUDIAT (CONTINGUT 
3)

Descripció:
 Pràctica de Laboratori.
En aquesta pràctica l'estudiant o estudianta haurà d'aplicar un pla de treball on a partir d'un guió d'animació 
prèviament estudiat fotograma a fotograma, s'apliqui a una petita animació per a una cortina de continuïtat d'un 
canal televisiu concret, adient a la seva habitual imatge gràfica.

Material de suport:
Material del Contingut 2: "La Creativitat"
Manual d' Adobe Illustrator i Photoshop CS4/CS5/CS6.
Programari Específic (per exemple, "Brainstorm Bungy"
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de teoria o bé a les hores de Tutoria de la professora, 
en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), "memòria del projecte gràfic", que inclourà:
Una justificació del resultat del projecte, més les incidències trobades en la seva realització (quan temps ha 
portat, dificultat d'aquesta, coses a millorar...). 
Aquest document es col.locarà a la bústia del campus Digital: ATENEA, dins del termini específic, amb el nom:
Cognom1Cognom2_NOMDG6.doc/pdf

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

     - Plantejar i solventar problemes de Disseny: Design Thinking Process
     - Desenvolupar operativament un projecte aplicant una determinada metodología. 
     - Generar  propostes gràfiques creatives i innovadores.
     - Esbossar gràficament i en diferents tècniques, les primeres idees d'un projecte.
     - Manipular les eines bàsiques d'un programa vectorial i de retoc d'imatge.
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Dedicació: 20h 
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8: DISSENY D'UN CARTELL 
CINEMATOGRÀFIC (CONTINGUT 4)

Material de suport:
Material del Contingut 3 "LA TELEVISIÓ I EL DISSENY GRÀFIC"
Material de Laboratori corresponent a aquesta classe (format *.pdf)
Manual d' Adobe Illustrator, Photoshop i After Effects/Flash CS4/CS5.
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de Laboratori o bé a les hores de Tutoria de la 
professora, en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), "memòria del projecte gràfic", que inclourà:
Una justificació del resultat del projecte, més les incidències trobades en la seva realització (quan temps ha 
portat, dificultat d'aquesta, coses a millorar...). 
La memòria tambè inclourà els esbossos originals utilitzats, així com el storyboard previ a la realització del treball.
També serà necessàri d'incloure l'anàlisi de l'entorn gràfic del canal televisiu concret, amb la seva bibliografía 
corresponent.
-El fitxer original que conté l'animació de la cortina de continuïtat, en format *.fla/swf/mov

Aquests documents es col.locaran a la bústia del campus Digital: ATENEA, dins del termini específic, amb el nom:
Cognom1Cognom2_NOMDG7.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG10.fla/swf/mov
(l'entrega es pot realitzar també en una carpeta comprimida *.zip/rar que inclogui els 2 fitxers)

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
     - Donar resposta de manera eficient a un encàrreg gràfic.
     - Analitzar un entorn gràfic concret i les seves funcions comunicatives.
     - Desenvolupar operativament un projecte aplicant una determinada metodología. 
     - Elaborar una proposta gràfica creativa i innovadora.
     - Manipular les eines bàsiques d'un programa d'animació.
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 17h 
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Descripció:
 Pràctica de Laboratori.
Aquesta pràctica es divideix en dues parts:
A la primera part, els estudiants i estudiantes hauran d'analitzar el disseny d'un cartell cinematogràfic específic, 
amb l'anàlisi de l'entorn gràfic del propi film (personatges, paisatges/escenaris..). A la segona part, l'estudiant o 
estudianta s'enfronta a la resolució del disseny d'un nou cartell per aquest mateix film, tot destacant la seva 
funció en el procés comunicatiu.

Material de suport:
Material del Contingut 5 "EL CINEMA I EL DISSENY GRÀFIC"
Material de Laboratori corresponent a aquesta classe (format *.pdf)
Manual d' Adobe Illustrator, Photoshop i After Effects/Flash CS4/CS5/CS6
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de Laboratori o bé a les hores de Tutoria de la 
professora, en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), "memòria del projecte gràfic", que inclourà:
Una justificació del resultat del projecte, més les incidències trobades en la seva realització (quan temps ha 
portat, dificultat d'aquesta, coses a millorar...). 
La memòria tambè inclourà els esbossos originals utilitzats, així com el disseny de tipografies especials...previ a la
realització del treball.
Serà necessàri d'incloure l'anàlisi de l'entorn gràfic del film concret, amb la seva bibliografía corresponent.
També inclourà l'anàlisi del cartell original el qual s'ha re-interpretat, amb la seva bibliografia corresponent.

- El fitxer que conté el Cartell, en format *.JPG/*.PDF

Aquests documents es col.locaran a la bústia del campus Digital: ATENEA, dins del termini específic, amb el nom:

Cognom1Cognom2_NOMDG8.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG8.jpg/pdf

(l'entrega es pot realitzar també en una carpeta comprimida *.zip/rar que inclogui els 2 fitxers)

També es presentarà físicament el cartell, de mides DIN A3, i en suport rígid.

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)
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9: RE-ESTILITZACIÓ DEL WEB PROPI FET A 
SISTEMES MULTIMÈDIA (CONTINGUT 5)

Descripció:
 Pràctica de Laboratori.
En aquesta pràctica l'estudiant o estudianta haurà d'aplicar els nous conceptes adquirits en l'assignatura de 
Disseny Gràfic per tal de donar forma novament, a la pàgina d'inici del web creat en l'assigantura de Sistemes 
Multimèdia en el semestre anterior, demostrant així el domini dels continguts propis de Disseny Gràfic com: la 
il.lustració, la composició, la tipografía, el color, logotip i imagotip, la creativitat... Tenint en compte l'arquitectura 
de la informació, els reticles i el disseny adaptatiu.

Material de suport:
Material del Contingut 5 "EL WEB I EL DISSENY GRÀFIC"
Material de Laboratori corresponent a aquesta classe (format *.pdf)
Manual d' Adobe Illustrator i Photoshop CS4/CS5/CS6.
Bibliografía i Webgrafía específica corresponent a aquesta classe.

*Els dubtes personalitzats es resoldran a la mateixa classe de Laboratori o bé a les hores de Tutoria de la 
professora, en cap cas, per vía mail o similars, per tal d'evitar possibles confusions o errors de comprensió.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
     - Donar resposta de manera coherent a un encàrrec gràfic. 
     - Proposar un disseny fent especial ús  de les connotacions del llenguatge audiovisual.
     - Manipular il.lustracions i fotografíes.
     - Analitzar i expressar l'impacte i la legibilitat d'una informació visual.
     - El.laborar una proposta gràfica innovadora.
     - Aplicar les eines bàsiques d'un programa vectorial i de manipulació de la imatge.
     - Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 10h 
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EXÀMEN PARCIAL 1 (CONTINGUTS 1,2)

Descripció:
 Exàmen parcial individual.
Es realitza un exàmen on s'avaluen els coneixements dels continguts 1,2. Aquesta prova consta d'una part de 
qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura, i d'un conjunt d'exercicis 
d'aplicació.
Els estudiants disposen de 2 hores per a la realització de la prova dins del seu horari habitual de classe.
Es considera necessària una dedicació addicional de 10 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'exàmen.
Un cop realitzat l'exàmen, la professora explicarà la resolució al grup.

Material de suport:
Enunciat de la Prova

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
- Un document text (*.doc/pdf), "memòria del projecte gràfic", que inclourà:
Una justificació del resultat del projecte, més les incidències trobades en la seva realització (quan temps ha 
portat, dificultat d'aquesta, coses a millorar...). 
La memòria tambè inclourà els esbossos originals utilitzats, així com el web previ a la realització del treball.
-El fitxer del resultat final de la re-estilització del Web creat en el semestre anterior, en l'assignatura de Sistemes 
Multimèdia, en format *.jpg/pdf

Aquests documents es col.locaran a la bústia del campus Digital: ATENEA, dins del termini específic, amb el nom:
Cognom1Cognom2_NOMDG9.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG9.jpg/pdf
(l'entrega es pot realitzar també en una carpeta comprimida *.zip/rar que inclogui els 2 fitxers)

El resultat de l'activitat tindrà una poderació de 1/9 del 35% respecte la qualificació final assignada al conjunt de 
les 9 activitats pràctiques programades.

-NO s'acceptaran formats diferents al requerit.
-NO s'acceptaran treballs fora de termini.
-NO s'acceptaran treballs no entregats al campus digital Atenea.
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)

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Donar resposta de manera eficient a un encàrreg gràfic.
- Analitzar un entorn gràfic concret i les seves funcions comunicatives.
- El.laborar una proposta gràfica creativa i innovadora.
- Manipular les eines bàsiques d'un programa de dibuix, i de retoc d'imatges.
- Aplicar i demostrar el domini dels conceptes bàsics estudiats, sobretot, els que fan referència a la il.lustració, la 
composició, la tipografía, el color, logotip i imagotip, la creativitat...
- Redactar la memòria d'un projecte amb la terminología específica.

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 11h 
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EXÀMEN PARCIAL 2. (CONTINGUTS 
3,4,5+ANTERIORS 1,2)

Descripció:
 Exàmen parcial individual.
Es realitza un exàmen on s'avaluen els coneixements dels continguts  3,4, 5  -també dels continguts 1,2 donat el 
caràcter acumulatiu de l'assignatura-
Aquesta prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de 
l'assignatura, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.
Els estudiants disposen de 2 hores per a la realització de la prova en el període d'exàmens finals establert pel cap 
d'estudis. 
Es considera necessària una dedicació addicional de 11 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'exàmen.

Material de suport:
Enunciat de la Prova

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Resultat de la Prova
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 15% de la nota final.

Resultat de la Prova
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 20% de la nota final.

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és emminentment avaluatiu, doncs es tracta de recollir informació per a l'avaluació 
sumativa i valorar l'assoliment dels coneixements dels continguts 1,2 treballats a classe.

L'objectiu d'aquesta activitat és emminentment avaluatiu, doncs es tracta de recollir informació per a l'avaluació 
sumativa, i valorar l'assoliment dels diferents coneixements de tots els continguts treballats a classe.

Grup gran/Teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 11h 

Dedicació: 12h 



Última modificació: 10-02-2014

840055 - DISGRAF - Disseny Gràfic

Universitat Politècnica de Catalunya20 / 22

L'avaluació sumativa i final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:
NFINAL= 0.15NParcial_1 + 0.20NParcial_2 + 0.35NPràctiques + 0.30 NSeguiment

NParcial_1 i NParcial_2 es refereix a l'avaluació de la part teòrica de l'Assignatura. 
En el NParcial_1 s'avalua els coneixements dels continguts 1,2 i en el NParcial_2, la resta dels continguts, això és, els 3,4,
i 5  tot i que aquest parcial_2 i donat el caràcter acumulatiu de l'assignatura, també podran aparèixer qüestions referents 
als continguts 1,2.

NPràctiques s'obtè amb la mitja aritmètica de les 9 activitats de cartàcter pràctic realitzades durant el curs.

NSeguiment consisteix en l'avaluació de diferents activitats, proves i tests, tant individuals com en grup, de caràcter 
additiu i formatiu, realitzades durant el curs i dins l'aula.  No s'avisa prèviament de quan es farà l'activitat. La durada 
màxima d'una activitat d'aquest tipus és de 25 minuts.

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 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.
-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).
S'obtindrà una qualificació de No Presentat a NPràctiques si hi ha més de 4 activitats de pràctiques No Avaluades (NA).

Una qualificació de No presentat a NPràctiques, no permetrà aplicar la ponderació de la resta de qualificacions parcials.
Una qualificació de No presentat a NParcial_1 i/ó NParcial_2, no permetrà aplicar la ponderació de la resta de 
qualificacions parcials. 

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.
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Per a cada contingut, s'ampliarà la Bibliografia (bàsica i complementària), referències web (pàgines, bancs 
d'imatges, i de tipografía...), així com, es proveirà a l'estudiant o estudianta d'articles i informacions/guies de 
revistes especialitzades a consultar amb regularitat.

Tanmateix, s'aconsellarà a l'alumne de visitar el FAD, per exemple, a Barcelona, així com  mostres puntuals i 
específiques que aportin interès a la matèria.

Material audiovisual


