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Competències de la titulació a les quals contribueix l' assignatura 
 
L'objectiu d'aquesta assignatura es facilitar a l'alumne les habilitats i eines necessàries per a 
expressar la seva creativitat fent servir la tecnologia com a mitjà per a realitzar instal·lacions 
interactives. S'impartiran els coneixements necessaris per a realitzar muntatges interactius, 
videoprojeccions, etc... però sempre des de un punt de vista pragmàtic i dinàmic practicant des 
de el primer moment els coneixements adquirits. 
 
 
Metodologies docents 
 
Durant el desenvolupament de les dues primeres unitats s'utilitzarà el paradigma de "aula 
invertida" on els alumnes de forma prèvia aprendran els continguts que es treballaran 
mitjançant vídeos i qüestionaris autoavaluatius. 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 més en profunditat dels conceptes més complexos. 
 
L'última unitat didàctica es portarà a terme metodològicament fent servir un format més  
estàndard. Es projectaran vídeos, s'analitzaran les tècniques pràctiques, es revisaran conceptes 
teòrics i s'estudiarà el funcionament del software VPT, un dels software de mapatge de 
videoprojeccions més usual. 
 
Per a cada unitat hi hauran diferents activitats pràctiques , així com una darrera pràctica al 
final de l'assignatura que es realitzarà en grup. 
 
Recursos 
 
La classe es realitzarà al laboratori d'informàtica. 
 
1a unitat: Serà necessari tenir instal·lat http://procéssing.org, http://krita.org, 
http://audacity.org 
 
2a unitat: Serà necessari un kit de arduino simple per a cada grup, amb almenys: placa 
arduino, cable, servomotor, leds, sensor HC-SR04, tip120, diode 1n4007, cables y placa de 
prototipado. Al laboratori serà necessari deixar instal·lat el software de http://arduino.cc, 
http://fritzing.org 
 



3a unitat: S'haurà de disposar d'alguns projector (el del aula i algun portàtil), i als equips haurà 
d'Aquestar instal·lat Sketchup, VPT7, i el plugin de VPT7+arduino. Per a algunes sessions es 
treballarà amb algunes làmines de cartró ploma. 
  



Objectius d' aprenentatge de l'assignatura 
 
De la primera unitat: Computació Creativa, es desprenen els dos següents objectius: 

• Adquirir les habilitats necessàries per a realitzar muntatges interactius que utilitzin 
àudio, imatge i vídeo tant per a la projecció en temps real com per a la creació de webs 
o aplicacions mòbils. 

• Comprendre els conceptes bàsics del desenvolupament de software i la estructuració 
de dades, amb un prisma pràctic i simple. 
  

De la segona unitat: Computació física, es desprenen els següents objectius: 
• Conèixer el funcionament pràctic dels actuadors i els sensors més usuals per a poder 

realitzar instal·lacions interactives simples. 
• Comprendre el funcionament i la creació de codi per al microcontrolador Arduino per 

a integrar sensors i actuadors. 
• Connectar la interfície d'interacció física amb el codi dissenyat durant la primera 

unitat. 
  

De la tercera unitat: Mapatge de videoprojeccions , es desprenen els següents objectius:  
• Comprendre com funcionen les diferents tècniques existents per a la projecció sobre 

diferents superfícies. 
• Aprendre el funcionament d'un software de mapatge de videoprojeccions como VPT . 
• Explorar les diferents possibilitats per a la projecció interactiva enllaçant VPT amb els 

conceptes de la segona unitat.  
 

 
Hores totals de dedicació dels estudiants 
 

Dedicació total: Hores grup gran: 40h 
Hores grup petit:  20h 
Hores aprenentatge autònom:  90h  

 
 
Continguts 

U1: Computació creativa  Dedicació: 50h 
Teoria:  
Laboratori:  
Activitat dirigides:  
Aprenentatge autònom:  

Descripció: 
Aquesta unitat introdueix la creació de codi com 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 l'aplicació a projectes creatius. 
 
 
Activitats vinculades: 

• Resolució dels 2 test autoavaluatius 
• Examen final de unitat 
• Pràctica 1: Videojoc simple 
• Pràctica 2: Visualitzador de àudio 
• Pràctica 3: Simulació de físiques 

 



U2: Computació física Dedicació: 60h 
Teoria:  
Laboratori:  
Activitats dirigides:  
Aprenentatge autònom:  

Descripció: 
Aquesta unitat servirà per a descobrir les tècniques de computació física per al prototipat 
ràpid. S'estudiaran les diferents aplicacions com  prototips interactius, vestibles o 
instal·lacions d'art. S'analitzaran els elements de hardware (sensors i actuadors) més comuns 
i s'aprendrà a 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 fent servir tot el que ha après a classe. 
 
 
Activitats vinculades: 

• Resolució de los 2 test autoavaluatius 
• Examen final de unitat 
• Pràctica 1: Pong utilitzant leds 
• Pràctica 2: Arpa de llum 
• Pràctica 3: Control de projecció mitjançant proximitat 

 
 

U3: Mapatge de projeccions Dedicació: 30h 
Teoria:  
Laboratori:  
Activitats dirigides:  
Aprenentatge autònom:  

Descripció: 
Aquesta unitat mostrarà com combinar l'art i la tecnologia mitjançant el mapatge de 
projeccions. Aquest es un procés digital que deforma i combina imatges perfectament en 
qualsevol "pantalla" de forma irregular, como edificis, espais interiors o paisatges  naturals.  
 
Activitats vinculades: 

• Examen final de la unitat 
• Pràctica 1: Projecció sobre superfície geomètrica 
• Pràctica 2: Projecció utilitzant objetes matte 
• Pràctica 3:Projecció interactiva 

 
 

U4: Projecte final de la assignatura Dedicació: 10h 
Teoria:  
Laboratori:  
Activitats dirigides:  
Aprenentatge autònom:  

Descripció: 
Aquest projecte final desenvolupat por grups, serà la concreció dels diferents conceptes 
apressos durant la assignatura. Tant a la memòria del projecte como a l'execució i 
presentació s'haurà de veure reflexada l'adquisició dels diferents continguts tractats a la 
assignatura. 
 
Activitats vinculades: 



• Presentació de la memòria del projecte 
• Presentació del resultat del projecte 

 
 
 
Planificació d'activitats 
 

U1-P1: Videojoc simple Dedicació: 8h 
Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
L'activitat consisteix a la realització d'un exercici de desenvolupament de software per a 
treballar la interacció amb el teclat i el ratolí, la representació gráfica d'imatges i 
l'estructuració de menús fent servir les màquines d'estats. 
 
Descripció del lliurament: 
Codi font i executable en format applet web,  aplicació mòbil o aplicació de PC. 
 

 
 

U1-P2: Visualitzador d' àudio Dedicació: 8h 
Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
Durant aquesta activitat els alumnes hauran d'explorar les possibilitats de les llibreries de 
reproducció i manipulació d'àudio, per a aconseguir realitzar una aplicació que mostri una 
representació visual que varia en funció del àudio reproduït.  
 
Descripció del lliurament: 
Codi font i executable en format applet web,  aplicació mòbil o aplicació de PC. 
 

 
U1-P3: Simulació de físiques Dedicació: 8h 

Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
A aquesta activitat l'alumne haurà de realitzar una simulació molt simple d'un entorn físic 2D 
aplicant la llei de la gravetat i controlant les col·lisions entre diferents  objectes. 
 
Descripció del lliurament: 
Codi font i executable en format applet web,  aplicació mòbil o aplicació de PC. 
 

 
U2-P1: Pong utilizant leds Dedicació: 8h 

Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 



Aquesta activitat consistent en el disseny i prototipat d'un joc del Pong que fa servir sensors 
d'inclinació (o posadors) i diferents leds, controlat utilitzant les plaques d'Arduino. 
 
Descripció del lliurament: 
Presentació d'una memòria amb els esquemes, el codi font i imatges del muntatge.  
 

 
U2-P2: Arpa de llum Dedicació: 8h 

Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
Aquesta pràctica consisteix a crear un instrumento musical mitjançant sensors de llum 
utilizant el microcontrolador Arduino. 
  
Descripció del lliurament: 
Presentació d'una memòria amb els esquemes, el codi font i imatges del muntatge.  
 

 
U2-P3: Control de Projecció mitjançant 
proximitat 

Dedicació: 8h 
Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
A aquesta pràctica l'alumne haurà de comunicar un software desenvolupat fent servir 
Processing amb un sensor de proximitat connectat a un microcontrolador per a variar la 
reproducció de una animació o vídeo a la pantalla mitjançant la proximitat d'un objecte 
proper. 
 
Descripció del lliurament: 
Presentació de una memòria amb els esquemes, el codi font i les imatges del muntatge.  
 

 
 

U3-P1: Projecció sobre superfície 
geomètrica 

Dedicació: 8h 
Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
Aquesta activitat esta pensada per a familiaritzar-se amb el software VPT, i el treball amb la 
projecció de vídeos sobre diferents superfícies. Durant aquesta primera activitat els alumnes 
crearan un espai de projecció a escala i realitzaran la planificació de la projecció audiovisual. 
 
Descripció del lliurament: 
Presentació de una memòria amb  la descripció, esquemes e imatges del muntatge.  
 

 
U3-P2: Projecció utilitzant objectes matte Dedicació: 8h 

Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 



Descripció: 
Reprenent l'activitat realitzada a la pràctica U3-P1 s'haurà de realitzar el "timeline" de 
producció i definir diferents "matte objects" per a controlar la interacció de la projecció amb 
els diferents elements del projecte planificat. 
 
Descripció del lliurament: 
Presentació d'una memòria amb la descripció, esquemes e imatges del muntatge.  
 

 
U3-P3: Projecció interactiva Dedicació: 8h 

Grupo petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 4h 
 

Descripció: 
Recuperant la projecció realitzada a la pràctica U3-P2 i els coneixements adquirits durant les 
pràctiques de la U2 es planificarà una projecció mapejada que interaccioni amb els  diferents 
elements de hardware. 
 
 
Descripció del lliurament: 
Presentació de una memòria amb la descripció, esquemes e imatges del muntatge.  
 

 
 
Sistema de qualificació 
 
U1:   Examen:  16,2%; Pràctica1: 3,6%; Pràctica2: 3,6%; Pràctica3: 3,6%;: 27% de la nota Final 
U2:   Examen:  19,8%; Pràctica1: 4,4%; Pràctica2: 4,4%; Pràctica3: 4,4%;: 33% de la nota Final 
U3:   Examen:    9,6%; Pràctica1: 2,1%; Pràctica2: 2,1%; Pràctica3: 2,1%;: 16% de la nota Final 
U4:   Pràctica         : 24% de la nota Final 
 
Normes de realització de les activitats  
 
Per a cada activitat els docents informaran de les normes i condicions particulars que les 
regeixen. Les activitats unipersonals pressuposen el compromís del estudiant de realitzar-les 
de forma individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en les que el estudiant 
no s'ajusti a aquest comprimís, independentment del seu paper. Es consideraran suspeses 
totes aquelles activitats no entregades. Es potestat del docent acceptar entregues fora dels 
terminis establerts, així com la penalització aplicada. 
 
 
 
Bibliografia opcional 
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O'Sullivan, D., & Igoe, T. (2004). Physical computing: sensing and controlling the physical world with computers. Course 
Technology Press. 
 
Igoe, T. (2007). Making things talk: Practical methods for connecting physical objects. " O'Reilly Media, Inc.". 
 
Tsai, K. H. (2011). The application of Projection Mapping for Architecture and space. 
 
Shiffman, D. (2009). Learning Procéssing: a beginner's guide to programming images, animation, and interaction. 
Morgan Kaufmann. 
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