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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104829 - VIDEOMAPPING I INSTAL.LACIONS INTERACTIVES

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: 1
Crèdits: 6
Professorat: 

Marco Antonio Rodríguez Fernàndez  <mrodriguezfe@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

Competències que es treballen

Específica

Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

Dissenyar, planificar, editar, programar i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives

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

Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació 
i la seva difusió

Bàsiques i Generals

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per 
mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Descripció

El perfil del nou professional de l’industria audiovisual tant des de un punt de vista de la creació, com des de la gestió i la realització, passa en molts casos por la incorporació 
de noves metodologies i tecnologies que donen suport a nous formats de producció.

A aquesta assignatura es treballen diferents tècniques, tecnologies i tendències amb l’objectiu principal d’oferir una formació tècnica a l’alumne. Al mateix temps te com a 
objectiu incentivar i orientar a l’alumne en la creació de diferents productes audiovisuals i/o interactius de format no convencional.

A la primera unitat de l’assignatura es treballarà amb diferents eines de videomapping amb l’objectiu d’aprendre a projectar imatges en moviment sobre superfícies no-
ortogonals, tenint en compte al mateix temps tant conceptes tècnics de planificació de la projecció com les possibilitats d’interconnexió de les diferents eines.

A la segona unitat de l’assignatura, es proposa l’estudi de diferents sensors de captura de inputs i interacció, com sensors capacitius, presencials, de captura de moviment, etc. 
Es treballarà també l’anàlisi de diferents formats d’interconnexió d’aquests mitjançant protocols estàndard com poden ser el  MiDi o el OSC.

Per últim durant la darrera unitat enllaçarem tant les videoprojeccions treballades a la primera unitat com la captura d’entrades que es fa servir a la segona unitat amb un 
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software vehicular com pot ser Processing i/o TouchDesigner per a dissenyar muntatges interactius complexes.

A les darreres sessions per a completar l’assoliment dels continguts, els alumnes hauran de presentar un projecte propi on s’integren diferents tecnologies o tècniques apreses. 
Per a aconseguir aquest objectiu hauran de confeccionar tant el document de presentació del projecte com una versió funcional del prototip.

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar l’assignatura l’alumne ha de ser capaç  de:

Dissenyar un audiovisual per a ésser projectat sobre diferents superfícies i sincronitzar-lo mitjançant els protocols OSC i/o MiDi.
Entendre i treballar amb diferents dispositius d’entrada com sensors, dispositius de captura de moviment, etc.
Aprendre el funcionament i la programació senzilla de plaques Arduino.
Comprendre l’ús de diferents llibreries amb Processing.org per a la interacció amb diferents dispositius, xarxes socials, etc.

Metodologia de treball

Durant el desenvolupament de les dues darreres unitat s’utilitzarà un paradigma “d’aula invertida” on els alumnes de forma prèvia a l’assistència aprendran els continguts que 
es treballaran a classe mitjançant vídeos i qüestionaris auto-avaluatius. D’aquesta forma es converteix l’aula en un espai de treball actiu. A les classes presencials es treballarà 
de forma directa la resolució dels problemes plantejats, o el treball en profunditat de conceptes més complexes.

La primera unitat didàctica farà servir un forma metodològicament més estàndard. Es projectaran exemples, s’analitzaran tècniques pràctiques, es revisarà breument la part 
més teòrica i s’estudiarà el funcionament dels diferents softwares de warping més usuals.

Com activitats pràctiques s’han planificat diferents activitats individuals per a cadascuna de les unitats, així com una darrera pràctica final que pot ésser portada a terme en 
grup.

Continguts

Primera unitat: VideoMapping:

Comprendre com funcionen les diferents tècniques existents per a la projecció sobre superfícies, i estudiar els diferents conceptes teòrics per a la planificació de 
dites projeccions.
Aprendre el funcionament dde diferents softwares de warping com Resolume o MadMapper.
Explorar les diferents possibilitats per a la interactivitat de les projeccions mitjançant les tècniques apreses a la segona unitat.

Segona unitat: Computació física:

Conèixer el funcionament pràctic dels actuadors i sensors més usuals per a poder realitzar instal·lacions interactives simples.
Comprendre el funcionament i creació de codi per a les plaques Arduino. Integrar diferents sensors i actuadors amb aquestes.
 Interconnectar les plaques Arduino amb els protocols MiDi i OSC.
Aprendre a dissenyar interfícies gràfiques amb OSC.
Comprendre el funcionament de diferents dispositius com Kinect o LeapMotion per a la captura de moviment.

Tercera unitat: Computació Creativa:

Adquirir les habilitats necessàries per a realitzar muntatges interactius que utilitzin àudio, imatge i vídeo tant per a la seva projecció com per a la creació de webs o 
aplicacions mòbils.
Comprendre els conceptes bàsic del desenvolupament de software i l’estructuració de dades amb un prisma pràctic i simple.
Experimentar el funcionament d’una plataforma visual per a confecció d’interactius.

Activitats d'aprenentatge

U1: Mapeig de projeccions 

Descripció: Aquesta unitat mostrarà com combinar l’art i la tecnologia mitjançant el mapeig de projeccions. Aquest es un procés digital que deforma i combina imatges 
perfectament a qualsevol pantalla de forma irregular, com edificis, escultures, espais interiors o paisatges naturals.

Activitats vinculades:

Pràctica 1: Preparació d’una projecció a partir d’una fotografia.
Pràctica 2: Warping fent servir software específic. Disseny d’animacions específiques per a projeccions amb After Effects.
Pràctica 3: Projecció interactiva utilitzant MiDi y OSC.
Examen teòric de la unitat

U2: Computació física 

Descripció: Aquesta unitat servirà per a descobrir les tècniques de computació física per al prototipat ràpid. S’estudiaran les diferents aplicacions com poden ser prototips 
interactius, phisybles, wearebles, productes, o instal·lacions d’art. S’analitzaran els elements de hardware (sensors i actuadors) més comuns i s’aprendrà com combinar-los 
utilitzant  les plaques d’Arduino.  Durant el desenvolupament d’aquesta unitat l’alumne començarà a dissenyar el que serà el seu projecte final.

Activitats vinculades:

Pràctica 1: Persistence Of Vision. Muntatge bàsic per a conèixer el funcionament de la programació i experimentar amb un light painting programat.
Pràctica 2: Instrument MiDi amb sensors capacitius. A aquesta pràctica s’haurà de programar una placa amb sensors de presencia, per a simular un instrument MiDi.
Pràctica 3: Control de projecció mitjançant sensors de proximitat. A aquesta pràctica es sincronitza una projecció amb diferents sensors de proximitat.
Test autoevaluatiu per a demostrar els coneixements adquirits

2 / 3



U3: Computació creativa 

Descripció: Aquesta unitat introdueix la creació de codi como a disciplina creativa per a generar sons, imatges animacions i vídeos. S’adquiriran les habilitats tècniques 
necessàries per a escriure software que fa us d’imatges àudio i gràfics per a la seva aplicació a projectes creatius.

Activitats vinculades:

Pràctica 1: Videojoc simple. A aquesta pràctica establim un exemple bàsic per a construir un videojoc simple.
Pràctica 2: Visualització d’àudio. A aquesta pràctica treballarem amb les eines d’anàlisis d’àudio per a construir animacions a temps real.
Test autoevaluatiu per a certificar els coneixements adquirits

U4: Projecte final de l’assignatura 

Descripció: Aquest projecte final pot estar desenvolupat en grup. Aquest projecte ha de suposar la concreció dels diferents conceptes apresos durant l’assignatura. Tant a la 
memòria del projecte com al prototip final s’han de veure reflexats el diferents continguts tractats a l’assignatura.

Activitats vinculades:

Confecció del documento del briefing del projecte.
Prototipat i presentació del resultat del projecte.

Sistema d'avaluació

Ponderació de la nota:

U1: 25% de la nota Final [ 5% Test + 20% Pràctiques]
U2: 25% de la nota Final [ 5% Test + 20% Pràctiques]
U3: 25% de la nota Final [ 5% Test + 20% Pràctiques]
U4: 25% de la nota Final

Per a cada activitat els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixen. Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l’estudiant en 
quant a la realització de forma individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats a las que l’estudiant no s’ajusti a aquest compromís, independentment del seu 
paper. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats no entregades. Es potestat del docent acceptar lliuraments fors dels terminis establerts, així com la penalització 
aplicada.
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