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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: Montse Rabassa (rabassa@tecnocampus.cat)

Responsable: Lina Juan Nadal (lina@tecnocampus.cat)

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

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:

Genèriques:

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. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

3. 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.
4. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

5. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció 
dels docents impartidors, s'usaran ordinadors per resoldre els exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i 
sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en grup, 
problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen 
reflectides a la llista d'activitats, serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu assoliment dels 
continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre la qualificació final de 
l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el sistema de qualificació indicat.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics 
seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es donaran les eines 
escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin des del punt de vista 
temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el 
temps d'aprenentatge autònom.

Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional que l'ajudin 
a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori. 

Metodologies docents
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En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de:

Utilitzar les metodologies de disseny, implementació i avaluació de sistemes interactius multimèdia. 
Usar l'eina Flash per al desenvolupament de pel·lícules animades i interactives.
Aplicar els conceptes i elements bàsics de la programació en ActionScript.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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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Planificació d'activitats

Continguts

Aquest bloc docent té com a finalitat sentar les bases per a la realització d'una bona producció d'un projecte 
interactiu multimèdia. Per tant, es fa un repàs a tota la part de pre-producció i disseny treballada en l'assignatura
de Guionatge Multimèdia.
Conceptualització i definició del projecte: elecció del projecte, target i objectius.
Anàlisi de la comptetència i redefinició del projecte.
Arquitectura de la informació: continguts, estructura i navegació.
Disseny interactiu.
Disseny de la interfície.
Disseny lògic.

Introducció a l'algorísmica i la programació.
Conceptes bàsics de la programació: variables, tipus de dades, operadors i expressions.
Formes d'execució: seqüèncial, condicional/alternativa i iterativa.
Funcions i Procediments.
Taules.
Tractament d'events: enregistrament i controladors.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PROVA ESCRITA 1

PRÀCTICA 1
PRÀCTICA 2
PRÀCTICA 3
PROVA ESCRITA 1
PROVA ESCRITA 2
PROVA PRÀCTICA

Descripció:

Descripció:

- PREPRODUCCIÓ DE CONTINGUT INTERACTIU

- PRODUCCIÓ DE CONTINGUT INTERACTIU

Dedicació: 20h 

Dedicació: 130h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 0h
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 36h 
Grup petit/Laboratori: 12h 
Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 76h 
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PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Elaboració de continguts: continguts textuals, gràfics i audiovisuals.
Aplicar els primers conceptes bàsics d'algorísmica.
Durant aquesta sessió es resoldran petits exercicis per facilitar el desenvolupament de la pràctica a lliurar.

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Elaboració de continguts: continguts textuals, gràfics i audiovisuals.
Aplicar els conceptes algorísmic explicats a teoria en el desenvolupament d'un mini joc d'un sol escenari.
Durant aquesta sessió es resoldran petits exercicis per facilitar el desenvolupament de la pràctica a lliurar.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat dels exercicis a resoldre al laboratori.
Enunciat de la pràctica a lliurar.

Enunciat dels exercicis a resoldre al laboratori.
Enunciat de la pràctica.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic,  el fitxer font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina realitzada.
Ponderació: 5% de la nota final amb defensa individual

Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina 
realitzada. 
Ponderació: 10% de la nota final amb defensa individual

Objectius específics:

Objectius específics:

Al finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de produir una pel.lícula animada i interactiva usant 
una eina d'autor.

Al finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de produir una pel.lícula animada i interactiva, fent 
ús de la programació a nivell bàsic, que incorpora l'eina d'autor usada.

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 10h 
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PRÀCTICA 3

PROVA ESCRITA 1

Descripció:

Descripció:

 Pràctica de laboratori
Elaboració de continguts: continguts textuals, gràfics i audiovisuals.
Aplicar tots els conceptes algorísmics treballats a teoria en el desenvolupament d'un aplicatiu interactiu amb un 
mínim de dos escenaris.
Durant aquesta sessió es resoldran petits exercicis per facilitar el desenvolupament de la pràctica a lliurar.

 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels conceptes teòrics i procediments 
pràctics del primer bloc i la part inicial del segon bloc de l'assignatura.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat dels exercicis a resoldre al laboratori.
Enunciat de la pràctica.

Enunciat de la prova.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic,  tot el codi font desenvolupat i una breu valoració personal de la feina 
realitzada.
Ponderació: 10% de la nota final amb defensa individual

Resolució de la prova.
Aquesta prova representa un 15% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

Al finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de produir una pel.lícula animada i interactiva, fent 
ús de la programació a nivell mig, que incorpora l'eina d'autor usada.

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa.

Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Dedicació: 14h 

Dedicació: 6h 
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PROVA ESCRITA 2

PROVA PRÀCTICA

PROVA ESCRITA 1  15%
PROVA ESCRITA 2 30%
PROVA PRÀCTICA    30%
PRÀCTICA 1 amb defensa individual  5%
PRÀCTICA 2 amb defensa individual  10%
PRÀCTICA 3 amb defensa individual  10%

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels conceptes teòrics i procediments 
pràctics de tots els blocs de l'assignatura.

 Prova individual d'aplicació pràctiva fent ús de l'ordinador per avaluar els coneixements més pràctics de 
l'assignatura.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova.

Enunciat de la prova

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 30% de la nota final de l'assignatura.

Al finalitzar el temps estipulat. Aquesta prova representa el 30% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa.

Avaluar l'agilitat de l'estudiant en l'aplicació dels conceptes treballats vers el programari usat en l'assignatura.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 13h 
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Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí)

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi 
respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). 
En les activitats realitzades en grup el docent personalitzarà la qualificació per a cada integrant, per això es requerirà una 
defensa oral de cada membre del grup.

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 docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta. 

Bibliografia
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