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GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104824 - NOVES TECNOLOGIES AUDIOVISUALS

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 4
Professorat: 

Ignasi Rubio Carrillo  <irubio@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 processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament 
multimèdia i en la programació de videojocs

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

Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer 
l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

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

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Transversal

Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de 
direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en 
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compte els recursos disponibles

Descripció

L'objectiu de l'assignatura és capacitar l'estudiant a conèixer i utilitzar les noves tecnologies aplicades a l'audiovisual per tal d’innovar i desenvolupar noves 
narratives en productes que impliquin noves formes de consum i d'interacció.

Els mitjans actuals han canviat la tradicional manera d'enfocar un producte, obrint-se davant l'autor un nou univers de possibilitats narratives, creatives i 
comercials, que necessita ser entès per l'alumne.

Aquesta matèria permet conèixer els diferents mètodes de producció en el disseny d'audiovisuals que utilitzen tecnologia innovadora en la tecnologia 
audiovisual, i els diferents operadors que intervenen.

L'assignatura capacita l'estudiant a entendre l'enorme potencialitat de l'ús de la tecnologia en les noves narrativa audiovisual actuals aplicat a mitjans i 
productes, a través de l'estudi, l'anàlisi i la pràctica.

La matèria ofereix una introducció a coneixements tecnològics per tal que l’alumne pugui idear i desenvolupar productes audiovisuals innovadors.

 

1. Narrativa no lineal.  

- Organitzar fàcilment l'estructura narrativa per produir material audiovisual que el mateix espectador decideix la forma i el temps en què ho consumeix de 
manera innovadora.
- Sortir de la tradicional narrativa lineal i orientar-se a una narració dinàmica amb contingut interactiu i gestió intel·ligent de dades.

 

2. Storytelling transmedia.

- Expandir la narrativa per crear històries multiplataforma on es barregen la narració, el joc i l'automatització en el món real del públic.
- Estimular l'engagement del públic i la retenció de clients a través d'experiències participatives.
- Aprofitar les possibilitats com una eina d'entreteniment immersiva que ofereix a l'usuari una experiència de participació personalitzada.

 

3. Narrativa a temps real

- Comprendre el funcionament de les diferents eines, dispositius i protocols per a la creació i el control de shows audiovisuals en viu (espectacles, tv, events, 
instal·lacions interactives i vídeo mapping).

- Crear experiències immersives explorant les possibilitats narratives de la realitat mixta
- Obtenir les nocions per conèixer les eines i la creació de continguts immersius.

 

Resultats d'aprenentatge

- Dotar a l'alumne d'habilitats, coneixements i d’eines necessàries per a expressar i trobar mètodes creatius i innovadors a través de l'ús de les tendències 
tecnològiques emergents en la creació i difusió de continguts audiovisuals.

- Oferir solucions innovadores i transformadores dins del marc de l'audiovisual adaptades a la nova era digital, brindant una oportunitat única de crear noves 
narracions adaptades als actuals hàbits de consum.

- Comprendre els principis que fonamenten les noves narratives i tecnologies.

- Reconèixer els instruments, funcions i importància dels elements que concerneixen els processos tecnològics i la seva imbricació amb els mitjans 
audiovisuals.

- Capacitar l'anàlisi crítica adequada en l'ús de la tecnologia i la seva aplicació a la cultura audiovisual.

- Conèixer i aprendre l'ús de les tecnologies en l'era digital.

 

Metodologia de treball

L'assignatura es treballarà de forma teòrica i principalment pràctica.

La classe serà un laboratori de treball d'aprenentatge dirigit i d'experimentació, on s'explicarà la teoria i s'utilitzaran tècniques per fomentar la creativitat i la 
innovació, el brainstorming, debats i estudis de casos concrets. És aconsellable portar a les classes ordinador portàtil.

L'alumne haurà de realitzar un aprenentatge autònom per aprofundir els seus coneixements dels continguts explicats. S'utilitzarà un sistema de classe 
invertida (flipped calssroom), un enfocament basat en el compromís, la col·laboració i la implicació de l'alumne, fent que formi part de la seva creació. Els 
alumnes hauran de llegir, investigar i realitzar els exercicis per després en classe presentar els dubtes i preguntes.

Continguts



1. Narrativa no lineal

1.1. Introducció a la narrativa no lineal, evolució i àmbits d'actuació
1.2. Eines per a la narrativa no lineal
1.3. Guió gràfic per organitzar l'estructura narrativa
1.4. Edició de mitjans
1.5. Edició i cronograma (WYSIWYG)
1.6. Interaccions avançades
1.7. Personalització de l'aparença
1.8. Anàlisi d'estadístiques
1.9. Realitat mixta en la narrativa no lineal

2. Storytelling transmedia.

2.1. Nous hàbits en les relacions i comunicació entre les persones
2.2. Introducció al transmedia, casos d'estudi i evolució
2.3. Eines pel storytelling transmedia
2.4. Introducció al storyworld
2.5. Disseny de l'experiència
2.6. Treballar amb interactivitat
2.7. Treballar amb dades i temps
2.8. Project management
2.9. Models de negoci i distribució

3. Narrativa a temps real

3.1. Introducció als visuals a temps real, evolució i àmbits
3.2. Eines per al control d'audiovisuals a temps real i principals protocols
3.3. Elements principals de la interficie, línia de temps, edició i dashboard
3.4. Composicions, capes i màscares
3.5. Setup bàsic per a diferents mitjans i prototipado
3.6. Output: pantalles, resolució, malles i ajust de capes.
3.7. Syphon, midi, OSC, artnet
3.8. Creació d'interaccions
3.9. Realitat mixta a temps real i visuals immersius

Activitats d'aprenentatge

Les activitats es realitzaran per grups i es presentaran mitjançant un pitching a classe.

Pràctica 1: Narrativa no lineal. Els alumnes hauran de realitzar un peça audiovisual pensada i adaptada a la narrativa no lineal.

Pràctica 2: Narrativa transmedia. Els alumnes hauran de realitzar una estratègia de comunicació en funció de l'àmbit d'actuació decidit.

Pràctica 3: Narrativa a temps real. Els alumnes hauran de realitzar un set en directe de visuals adaptats a un àmbit concret.

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació s'obtindrà de la mitjana dels treballs pràctics (que sumen un 75%) i un examen (que suma un 25%).

Recursos

Bàsics
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