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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: MADDALENA FEDELE  

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

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

5. 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.
6. 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).
7. 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.

8. 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.

L'assignatura combina classes teòriques (GRUP GRAN), classes pràctiques (GRUP PETIT) i hores d'aprenentatge autònom 
(TREBALL D'APRENENTATGE DE CADA ALUMNE/A).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) consisteixen en lliçons magistrals amb l'explicació dels continguts de l'assignatura i 
activitats aplicades, com anàlisi de casos concrets i exercicis. Aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avís i 
poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluables, dels exàmens i de les pràctiques de 
l'assignatura. En cas de tractar-se d'anàlisi i/o debat d'articles i similars, el material es penjarà prèviament a Atenea.

Les classes pràctiques (GRUP PETIT) consisteixen en la realització pràctica d'un treball de grup avaluable, la nota del qual
serà compartida pel grup. L'assistència a les classes pràctiques és imprescindible, obligatòria i necessària per a l'aprovació
de les mateixes. A més, s'aprofiten les pràctiques per fomentar la competència transversal de treball en grup.

Les hores d'aprenentatge autònom (TREBALL D'APRENENTATGE DE CADA ALUMNE/A) consisteixen en el treball d'estudi 
individual de cada alumne/a, que pot estar finalitzat tant a l'aprenentatge de continguts com a la producció de treballs 
tant individuals com de grup, tant teòrics com pràctics. 

Metodologies docents
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Conèixer el context històric i actual del sector de la comunicació multimèdia interactiva
- Descriure les característiques principals d?un producte multimèdia interactiu 
- Descriure i valorar els diferents gèneres de productes multimèdia interactius
- Conèixer i aplicar les estratègies i les eines bàsiques per a la creació de productes multimèdia interactius
- Descriure i aplicar els principis fonamentals de narrativa multimèdia interactiva, d?usabilitat i accessibilitat 
- Conèixer i implementar les diferents etapes del procés de creació d?un producte multimèdia interactiu

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores 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.     Context: què és el multimèdia interactiu

2. Característiques  fonamentals del multimèdia 
interactiu

Dedicació: 16h 

Dedicació: 21h 

Grup gran: 5h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Definició de multimèdia interactiu
Recorregut històric 
Convergència mediàtica, multipantalla, transmèdia i cross-media

Conceptes bàsics: hipertext, multimèdia i interactivitat
Gèneres de productes multimèdia interactius
Elements d'anàlisi de productes multimèdia interactius

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

A2. Treball asíncron
A3. Examen parcial 1

A2. Treball asíncron 
A3. Examen parcial 1
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3. Procés de creació d'un producte multimèdia 
interactiu

4. Narrativa multimèdia interactiva

Dedicació: 37h 

Dedicació: 40h 

Grup gran: 9h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 23h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Equip de creació d'un producte multimèdia interactiu
Fases del desenvolupament d'un producte multimèdia interactiu
Distribució d?un producte multimèdia interactiu

Narrativa tradicional, audiovisual i multimèdia interactiva
Principis bàsics del disseny del guió multimèdia interactiu
Recursos narratius per al guió interactiu multimèdia
El guió multimèdia interactiu

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

A1. Pràctiques
A2. Treball asíncron 
A3. Examen parcial 1

A1. Pràctiques
A2. Treball asíncron 
A4. Examen parcial 2
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5. Usabilitat i accessibilitat

6. Disseny d'un producte multimèdia interactiu

Dedicació: 15h 

Dedicació: 23h 40m

Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran: 8h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 40m

Conceptes bàsics d'usabilitat i accessibilitat
Principis bàsics d'usabilitat i accessibilitat

Disseny de la informació
Disseny de la interacció
Disseny de la interfície  

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

A1. Pràctiques
A2. Treball asíncron 
A4. Examen parcial 2

A1. Pràctiques
A2. Treball asíncron 
A4. Examen parcial 2



Última modificació: 15-07-2014

840064 - GUIMM - Guionatge Multimèdia

Universitat Politècnica de Catalunya6 / 8

Planificació d'activitats

A1. PRÀCTIQUES. 

A2. TREBALL ASÍNCRON

Descripció:

Descripció:

 CREACIÓ D?UN PRODUCTE MULTIMÈDIA INTERACTIU
Mitjançant un treball de grup els estudiants desenvolupen les diverses fases del procés de creació d'un producte 
multimèdia interactiu, amb especial èmfasi en el guió. 
Es posaran en pràctica els continguts teòrics i les eines treballades en les classes teòriques, especialment aquelles
dedicades als temes següents: Procés de creació d'un producte multimèdia interactiu, Narrativa multimèdia 
interactiva, Usabilitat i accessibilitat, i
Disseny d'un producte multimèdia interactiu. 
L'últim dia de classe es presentarà el projecte mitjançant pitching.

 Al llarg del curs es proposen dos treballs obligatoris (de grup o individuals) als estudiants. Aquests treballs poden
consistir en anàlisi, presentacions, redaccions, etc.

Material de suport:
Manual de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA)
Fitxes de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA)

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

1. Fitxa de presentació del projecte
2. Sinopsi
3. Diagrama del producte
4. Guió de continguts
5. Guió tècnic
6. Memòria 
La nota de grup de les pràctiques té una ponderació del 30% respecte a la qualificació final de l?assignatura.

- Treball 1
- Treball 2
Els detalls relatius als dos treballs es donen durant el curs, tant durant les classes teòriques com a Atenea.
La nota de grup de les pràctiques té una ponderació del 20% respecte a la qualificació final de l?assignatura.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Idear i contextualitzar un producte multimèdia interactiu
- Dibuixar un diagrama per a un producte multimèdia interactiu
- Escriure un guió per a un producte multimèdia interactiu  
- Presentar el projecte d?un un producte multimèdia interactiu

Grup petit: 12h 
Aprenentatge autònom: 22h 
Activitats dirigides: 8h 

Aprenentatge autònom: 18h 
Activitats dirigides: 8h 

Dedicació: 42h 

Dedicació: 26h 
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A3. EXAMEN PARCIAL 1

A4. EXAMEN PARCIAL 2

Descripció:

Descripció:

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua el coneixement dels continguts donats fins al moment. 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 4 hores d'aprenentatge autònom 

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua el coneixement dels continguts donats fins al moment. 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 4 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen. 

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova.

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.
La nota de l?examen parcial 1 té una ponderació del 25% respecte a la qualificació final de l?assignatura

Resultat de la prova.
La nota de l'examen parcial 2 té una ponderació del 25% respecte a la qualificació final de l'assignatura

Objectius específics:
Aquestes activitats estan orientades a l?aprenentatge i la implementació d'eines d'anàlisi crítica de productes 
multimèdia interactius.

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 6h 
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La qualificació final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:
NFinal = 0.25 NParcial_1 + 0.25 NParcial_2 + 0.30 NPràctiques + 0.20 NTreballAsíncron
NParcial_1, NParcial_2 i NTreballAsíncron es refereixen a l'avaluació de la part teòrica de l'assignatura. 
En el NParcial_1 s'avaluen els coneixements dels continguts donats en la primera meitat del curs i en NParcial_2 dels 
continguts donats en la segona meitat del curs.
NTreballAsíncron consisteix en l'avaluació dels dos treballs obligatoris que es lliuren durant el curs i són realitzats fora de 
l'aula.
NPràctiques es refereix a la nota (de grup) de les pràctiques de l?assignatura.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents informen de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es 
publica a l'Aula Virtual.
Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís. 
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de 
realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest 
compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen. 
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts.
És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del o la docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.
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