
 

 
 

Laboratori multimèdia 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Laboratori multimèdia  
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curs: 2015-2016 / 3 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria. 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Joan Jou (jou@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

L’objectiu final d’aprenentatge de l’assignatura és el disseny, codificació, depuració i prova d’aplicacions 
interactives multimèdia amb els llenguatges estàndards de la web: HTML5 (Canvas), CSS3 i javascript (jQuery). 
El tipus d’aplicació que es treballarà seran els jocs multimèdia amb les següents característiques de 
programació: utilització d’objectes, utilització de l’estructura de dades adequada, l’usuari interacciona amb el 
ratolí i el teclat, incorporació de so, conté animacions interactives amb els objectes principals i, finalment, s’ha de 
poder guardar el joc (estat i puntuacions). 
 
Per aconseguir aquest objectiu final caldrà estudiar els llenguatges HTML i CSS per dissenyar la interfície gràfica 
de l’usuari, especialment, l’objecte Canvas de l’HTML5. També serà objecte d’estudi el llenguatge de 
programació, javascript, per a la programació de la lògica del joc i la programació en resposta a events. 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
EFB.4. Coneixements bàsics en l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, base de dades i 
programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria. 
 
CIN.6. Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per 
dissenyar solucions a problemes, analitzar la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.  
 
CIN.7. Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la 
resolució d’un problema. 
 
CIN.17. Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona-ordinador que garanteixin l’accessibilitat i usabilitat 
als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques. 
 
 
 
Competències genèriques: 
 
CT.1. Que els estudiants coneguin un tercer idioma, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i d’acord amb les necessitats que tindran els graduats i les graduades en la titulació. 
 
 
 
 



 

 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 10 10% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 30 30% 
Activitats dirigides 10 10% 

Aprenentatge autònom  50 50% 
Total hores de treball  100  

 

 
Continguts 

Títol contingut 1: Llenguatges HTML, CSS i javascript.  Dedicació: 35h Grup gran/teoria: 3h 
Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
1.Sintaxi d’un element HTML. 
2.Text, imatges, vídeo i àudio en HTML. 
3.Sintaxi CSS. 
4.Model de caixa dels elements HTML. 
5.Selectors i propietats. 
6.Posicionament de les capes. 
7.Noves característiques de CSS3:transicions i transformacions. 
8.Sintaxi javascript vs Java. 
9.Estructuració d’un programa javascript en funcions. 
10. Construcció d'Objectes: propietats i mètodes. 
11. Classes, herència i modularitat. 
12. Exercicis. 
 
 

Activitats vinculades Activitat 2: Joc basat en el DOM  
Activitat 3: Joc basat en CSS3  
Activitat 6: Pràctica final 
Activitat 7: Examen de programació 
 

 
 
 

Títol contingut 2: HTML Dinàmic (DHTML).  Dedicació: 31h Grup gran/teoria: 3h 
Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
1.Model d’Objectes del Document (DOM). 
2.Introducció a la llibreria jQuery. 
3.Accés i modificació del DOM amb jQuery. 
  3.1.Selectors: bàsics, avançats i filtres. 
  3.2.Afegir, canviar i esborrar elements HTML. 
  3.3.Llegir i canviar propietats CSS. 
  3.4.Efectes jQuery: mostrar/amagar, animacions. 
4.Programació en resposta a events de l’usuari. 
  4.1.Model d’events bàsic. 
  4.2.Obtenció d’informació de l’event (objecte Event). 
  4.3.Model d’events de jQuery. 
5.Desenvolupament de jocs web basats en el DOM i CSS3. 
6. Exercicis. 
 

Activitats vinculades Activitat 2: Joc basat en el DOM  
Activitat 3: Joc basat en CSS3  
Activitat 4: Joc basat en Canvas  
Activitat 5: Joc multimèdia basat en Canvas  



 

Activitat 6: Pràctica final 
Activitat 7: Examen de programació 
 

 
Títol contingut 3: Jocs multimèdia amb HTML5 Canvas.  Dedicació: 34h Grup gran/teoria: 4h 

Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Descripció En aquest contingut es treballa: 
 
1.Dibuixar en el Canvas. 
2.Física del moviment. 
  2.1.Moviment lineal i circular. 
  2.2.Col•lisions. 
  2.3.Gravetat, elasticitat, fricció i acceleració. 
3.Text, imatges, vídeo i àudio interactiu en el Canvas. 
4. Seleccionar i arrossegar elements en el Canvas. 
5. Exercicis. 
 
 

Activitats vinculades Activitat 4: Joc basat en Canvas  
Activitat 5: Joc multimèdia basat en Canvas  
Activitat 6: Pràctica final 
Activitat 7: Examen de programació 
 

 
 
  



 

 

 
Planificació d’activitats  

Títol de l’activitat 1: Entorn de desenvolupament web. 
(Contingut 1) 
 

Dedicació: 5h Grup petit/laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Descripció general Pràctica de laboratori. 
En aquesta activitat es presenta l’entorn de desenvolupament web que s’usarà en 
l’assignatura. L’alumne es familiaritzarà en l’edició del programa així com la prova i 
depuració del mateix. S’utilitzaran les eines de desenvolupament consola (per veure 
els errors de programació), depurador (per executar pas a pas el programa) i 
l’inspector de variables (per veure la traça del programa). 
 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica amb la descripció del programa que cal escriure, provar i 
depurar. 
El programari necessari és: Mozilla Firefox i Adobe Dreamweaver 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

L’alumne, entrega a través de la intranet, la pàgina web amb el programa 
implementat per tal que es pugui provar en el navegador. 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
usar l’entorn de desenvolupament per escriure, provar i depurar un programa web 
escrit en javascript. 
 
 

 
 

Títol de l’activitat 2: Joc basat en el DOM. 
(Contingut 1 i 2) 
 

Dedicació: 14h Grup petit/laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 7h 
 

Descripció general Caldrà completar la codificació de part de la lògica d'un joc la interfície del qual seran 
diferents elements HTML. L’estudiant disposarà d’un preprojecte (inacabat) del joc 
que ha d'implementar. 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
Preprojecte del joc on ja està elaborada la interfície gràfica d’usuari amb objectes del 
DOM. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Cal entregar el projecte acabat així com una memòria on es detallen els aspectes de 
programació que l’alumne ha implementat. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 
10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
. programar l’animació d’objectes de la interfície 
. accedir als elements HTML de la interfície d’usuari per a la seva modificació. 
 

 
Títol de l’activitat 3: Joc basat en CSS3. 
(Contingut 1 i 2) 

Dedicació: 12h Grup petit/laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 7h 
 

Descripció general Caldrà completar un joc basat en les transicions i transformacions del CSS3. 
 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
Preprojecte del joc on ja es disposa d'alguns dels recursos gràfics necessaris per al 
joc. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Cal entregar el projecte acabat així com una memòria on es detallen els aspectes de 
programació que l’alumne ha implementat. 
 



 

El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 
10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
. utilitzar les transicions CSS3 per fer un gir d’un objecte del DOM. 
. utilitzar els arrays i els objectes com a estructura de dades del joc. 
. treballar amb sprites per presentar informació gràfica. 
 

 
Títol de l’activitat 4: Joc basat en Canvas. 
(Continguts 2 i 3) 
 

Dedicació: 10h Grup petit/laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 
 

Descripció general Cal dissenyar un joc en que la part més important de la interfície gràfica d'usuari 
sigui un element Canvas. La interacció serà amb el teclat i permetrà moure un 
objecte dins del canvas.  
 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
Preprojecte del joc on ja està resolt la càrrega d’una imatge al Canvas. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Cal entregar el projecte acabat així com una memòria on es detallen els aspectes de 
programació que l’alumne ha implementat. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 
10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
. carregar imatges al canvas. 
. dibuixar gràfics en el canvas. 
. programar la interacció de l’usuari amb el canvas. 
 
 

 
Títol de l’activitat 5: Joc multimèdia basat en Canvas. 
(Contingut 2 i 3) 
 

Dedicació: 22h Grup petit/laboratori: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Descripció general Cal dissenyar un joc multimèdia (àudio i/o vídeo) en que la part més important de la 
interfície gràfica d'usuari sigui un o varis elements Canvas. La interacció serà amb el 
ratolí i permetrà moure un objecte dins del canvas.  
 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
Preprojecte del joc on ja està resolt el moviment amb el ratolí d’un objecte dibuixat 
en el canvas per part de l’usuari. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Cal entregar el projecte acabat així com una memòria on es detallen els aspectes de 
programació que l’alumne ha implementat. 
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 
10% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
. dibuixar gràfics (boles i línies) en el canvas. 
. programar la interacció de l’usuari amb el canvas. 
. resoldre els càlculs necessaris per detectar col·lisions i interseccions. 
. incorporar so a l’execució del joc. 
 
 

 
  



 

 
Títol de l’activitat 6: Pràctica final.  
(Contingut 1, 2 i 3) 
 

Dedicació: 28h Grup petit/laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 5h 
Aprenentatge autònom: 17h 
 

Descripció general Al llarg del curs, l’alumne ha de dissenyar, codificar i depurar un joc multimèdia 
interactiu on l'element més important de la interfície d'usuari sigui el canvas.  
La interacció serà amb el teclat i amb el ratolí i caldrà resoldre col·lisions entre els 
objectes dibuixats en el canvas.  
El joc ha de tenir so i rànquings. 
S'ha de poder emmagatzemar l'estat del joc: punts, ranquing, etc. 
L’única llibreria javascript permesa és jQuery.  
 
 

Material de suport Enunciat de la pràctica. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Cal entregar el projecte acabat així com una memòria molt detallada amb la 
descripció de tots els aspectes de programació que l’alumne ha implementat.  
 
El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'avaluació de l'assignatura amb un valor del 
30% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
. dissenyar, codificar, depurar i provar un joc interactiu multimèdia amb els 
llenguatges estàndards de la web: HTML5 (Canvas), CSS3 i javascript (jQuery).  
. les característiques de programació que s’implementen són: utilització d’objectes, 
utilització de l’estructura de dades adequada, l’usuari interacciona amb el ratolí i el 
teclat, incorporació de so, conté animacions interactives amb els objectes principals 
i, finalment, es pot guardar el joc (estat i puntuacions). 
 
 
 

 
Títol de l’activitat 7: Examen de programació. 
(Continguts 1,2 i 3) 
 

Dedicació: 5h Grup gran/teoria: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció general Examen final. 
Es realitza un únic examen final on s'avalua els coneixements dels continguts 1, 2 i 
3. Aquesta prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als 
objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement i comprensió, i 
d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. L'estudiant o estudianta disposa de 1 hora per a 
la realització de la prova dins del període de classes (en les darreres setmanes). Es 
considera necessària una dedicació addicional de 5 hores d'aprenentatge autònom 
per preparar l'examen. Un cop realitzat l'examen, el professor publicarà la resolució. 
  

Material de suport Enunciat de la prova. 
Lliurable 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 
30% de la nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
. Escriure programes en javascript que utilitzen objectes i arrays per emmagatzemar 
la informació. 
. dibuixar en el canvas. 
. Utilitzar el llenguatge javascript i la llibreria jQuery per dotar a les pàgines web 
d’animació i interactivitat utilitzant el paradigma de programació en resposta a 
events, tant amb objectes del DOM com en el propi canvas.   
. Resoldre problemes de moviment, col·lisions, i rebots d’objectes en la interfície del 
joc multimèdia.  
. Incorporar so al joc. 
 

 
  



 

 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La nota final del curs s’obtindrà de la següent ponderació: 
 
NFinal = 0,4 NPràctiques + 0,3 NPràcticaFinal + 0,3 NExamenProgramació 
 
La NPràctiques és el promig de les activitats 2, 3, 4 i 5. 
 
L’examen de programació es farà en la darrera setmana de classe dins l’horari de classe. 
 
Si en acabar el curs l’estudiant no ha obtingut una NFinal igual o superior a 5.0, podrà recuperar la 
NPràcticaFinal amb un treball addicional i presentar-se a un examen de programació de recuperació, en les 
dates que determini el Cap d’estudis. 
 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Les pràctiques (activitats 1, 2 ,3, 4 i 5) són en grup de dues persones i es realitzaran en el laboratori d’ordinadors. 
Les notes d’aquestes pràctiques no es podran recuperar. 
 
La pràctica final i l’examen de programació és una activitat individual. 
 
 

 
Metodologia docent 

La metodologia docent que es vol implementar és la d’aprenentatge mitjançant exemples (learning by example). 
A teoria, grup gran, es fa una presentació i discussió de les activitats que l’alumne desenvoluparà en el laboratori 
i fruit d’aquest anàlisi, s’expliquen els conceptes més importants per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge de 
l’assignatura. 
 
Les activitats estan pensades perquè s’assoleixin els objectius de forma incremental, és a dir, en cada activitat es 
presenten i treballen aspectes nous que ens serviran en totes les activitats futures. 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
Joan Jou Majó. Apunts de Laboratori Multimèdia. ESPT, 2015. 
 
HTML5 Canvas. Native Interactivity and Animation for the Web. 
Steve Fulton, Jeff Fulton 
O’Reilly Media, 2011 
ISBN: 978-1-449-39390-8 
 
 
 
Complementària:  
 
Javascript & jQuery. The missing manual. (second edition) 
David Sawyer McFarland 
O’Reilly Media 
ISBN: 978-1-4493-9902-3 
 
 
Altres recursos:  
 
Javascript Guide. Mozilla Developer Network. 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide  
 
 
jQuery center 
http://jquery.com/  
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