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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: JOAN JOU MAJÓ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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:

Generals:

CEA1. 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.
CEA10. CEA10: Conèixer, comprendre i aplicar els principis bàsics i les tecnologies que s'apliquen en la comunicació 
humana a distància utilitzant els diversos mitjans de transmissió d'informació: telefonia, ràdio convencional, IP, 
satélite.
CEA4. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

CG3. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.

Horari: Dilluns de 19:00 a 20:00
Dijous de 12:00 a 14:00 i de 19:00 a 20:00
Despatx 14, segona planta
jou@tecnocampus.cat

Horari d'atenció
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* usar els serveis web e-mail, ftp i www.
* recordar i aplicar les característiques i formats més escaients dels diferents mitjans digitals que integren una producció 
multimèdia: text, imatge (fix i animada), so i vídeo.
* conèixer i saber aplicar correctament els llenguatges de representació d'informació a la web HTML i CSS.
* saber editar imatges pixelades i vectorizades amb programari professional i decidir el formar per a la publicació a la web
* crear animacions 2D interactives bàsiques usant els llenguatges estàndards al web: SVG, CSS i javascript perquè formin
part d'una publicació multimèdia al web.
* crear, editar, publicar i mantenir llocs web multimèdia bàsics seguint patrons de disseny actuals.

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

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen:
* classes teòriques (grup gran) en les quals el professorat fa una exposició per introduir els objectius d'aprenentatge 
generals dels continguts corresponents. Convenientment intercalat i sense previ avís, es realitzen activitats de seguiment 
individuals o en grups dins la classe. Aquestes activitats acostumen a ser petits problemes o exercicis de comprensió dels 
continguts que s'estan presentant. L'alumne disposa i utilitza com a material de suport, els apunts de l'assignatura que el 
professorat posa a la seva disposició des del primer dia, tant en format imprès com al campus virtual Atenea. Això, 
permetrà a l'alumne anar a classe havent fet una lectura prèvia dels temes i, a classe, concentrar-se en les explicacions 
del professor, tot prenent les notes que cregui oportunes per a un estudi posterior. A més l'alumne disposa del pla docent
detallat mitjançant Atenea i Web de l'assignatura: objectius d'aprenentatge per continguts, programació d'activitats 
d'avaluació, bibliografia i altres recursos en xarxa. 
* pràctiques (grup petit), en laboratoris que disposen dels equipaments necessaris per a la realització de la mateixa, 
bàsicament ordinadors. Els alumnes s'agrupen de dos en dos i comparteixen l'equipament i nota de la pràctica. 
S'aprofiten aquestes activitats per fomentar (però no avaluar) la competència transversal, anglès, demanant la lectura 
d'articles i manuals en aquest idioma. 

Addicionalment, estan contemplades unes activitats dirigides que consisteixen en explicacions, més o menys 
personalitzades, de les correccions de les diferents activitats realitzades pels estudiants, bàsicament els exàmens parcials i
les pràctiques.

Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a fer una lectura prèvia dels 
apunts per a la classe teòrica corresponent, realització d'exercicis i treballs proposats fora de l'aula, estudi de manuals 
necessaris per poder fer les pràctiques, redacció dels informes de les pràctiques i treballs, resolució de qüestionaris 
d'autoaprenentatge, estudi i preparació dels exàmens parcials, etc.

Metodologies docents
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Continguts

1: Conceptes bàsics de la multimèdia

2: Multimèdia a la World Wide Web.

Dedicació: 6h 

Dedicació: 23h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

En aquest contingut es treballa:
1.1. Definicions. Aplicació multimèdia.
1.2. Sistema multimèdia.
1.3. Tipus i exemples.
1.4. L'equip multimèdia és multidisciplinar.
1.5. Aplicacions multimèdia on-line vs off-line.
1.6. Lloc web vs aplicació web.
1.7. Fases d'un projecte multimèdia

En aquest contingut es treballa:
2.1. La xarxa Internet.
2.2. Serveis a Internet: ftp, e-mail i w.w.w.
2.3. Desenvolupament de llocs web: administració local i remot del lloc web.
2.4. Concepte d'accessibilitat web.
2.5. Introducció al llenguatge HTML: text, imatges i taules
2.6. Introducció al llenguatge CSS.
2.7. Navegació hypermedia: els vincles.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'introducció teòrica

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Activitat 1. Pràctica de creació de pàgina web
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3: Text.

4: Imatge

Dedicació: 16h 

Dedicació: 31h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 19h 

En aquest contingut es treballa:
3.1. Tipografia: parts de la lletra, mida, classificacions.
3.2. Tipografia digital: mapa de bits vs vectorials, aliasing.
3.3. Instal·lació de fonts.
3.4. Text i disseny a la web: variants, mida, espaiats, alineació i color.
3.5. Text i CSS: propietats del text i de les fonts.

En aquest contingut es treballa:
4.1. El color: naturalesa, models RGV, CMYK i HSV, teoria del color.
4.2. Característiques de les imatges pixelades: profunditat de color, resolució i pes del fitxer.
4.3. Propietats dels algorismes de compressió: RLE, LZW i JPEG.
4.4. Característiques dels formats de fitxer: GIF, JPG i PNG.
4.5. Característiques de les imatges vectoritzades.
4.6. Introducció al format SVG.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Activitat 1. Pràctica de creació de pàgina personal

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Activitat 2. Pràctica de fotomuntatge
Activitat 3. Pràctica de dibuix vectorial
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5: Interfície gràfica d'usuari

6: Animació, àudio i vídeo al web.

Dedicació: 47h 

Dedicació: 35h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 28h 

En aquest contingut es treballa:
5.1. Concepte d'interfície gràfica d'usuari (IGU).
5.2. Patró de 3 panells.
5.3. Tecnologies per a la creació de la IGU: taules i capes amb CSS.
5.4. Creació del menú de navegació.
5.5. Disseny gràfic per a la web.
5.6. Usabilitat i accessibilitat web. Validació.
5.7. Els formularis.
5.8. Introducció al javascript: validació de formularis i interacció augmentada.

En aquest contingut es treballa:
6.1. Comportaments interactius en la GUI.
6.2. Transformacions i transicions amb CSS i javascript.
6.3. Animació 2D. Fotogrames clau.
6.4. Jocs: dibuix i animació en la GUI.
6.5. Incorporació d'àudio interactiu.
6.7. Incorporació de vídeo interactiu.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Activitat 4. Pràctica d'interfície gràfica d'usuari.

Classe d'explicació teòrica amb problemes.
Activitat 5. Pràctica d'animació interactiva amb incorporació d'audiovisuals.
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Planificació d'activitats

1: PRÀCTICA DE CREACIÓ DE PÀGINA WEB. 
(CONTINGUT 2)

2: PRÀCTICA DE FOTOMUNTATGE. 
(CONTINGUT 4)

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a configurar un lloc web amb el programa Adobe
Dreamweaver, dissenyar una pàgina html amb 3 seccions: dades personals, aficions i horari setmanal i, finalment,
publicar el lloc web al servidor web de l'escola fent ús de ftp. El document html només contindrà text i imatges
d'elaboració pròpia, i caldrà establir un marcatge estructural al document. L'estil del document s'aplicarà amb el
llenguatge CSS.

 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a treballar amb un programa d'edició d'imatges per a la
creació de logotip i portades de revistes o llibres. Es treballarà la tècnica de l'agrupació formant màscares que
permetrà fusionar dues imatges diferents en una de sola. També utilitzarem els filtres per crear efectes especials
a les imatges. Aprendrem a treballar amb capes. L'estudiant o estudianta crearà el logotip i la portada de la seva
pàgina personal iniciada en l'activitat 1.

Material de suport:
Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA i a la web de l'assignatura)
Manual de Adobe Dreamweaver

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
* un fitxer .zip amb tots els fitxers necessaris per confeccionar la pàgina web. Cal, per tant, comprimir en un únic
fitxer l'estructura de carpetes i fitxers del lloc local creat amb el Dreamweaver.
* un document text (.doc) on s'explica les incidències al fer la pràctica: quant temps ha portat fer-la, ha estat fàcil
o no, què és el que ha estat més dificultós, què milloraríeu, ...
Tots aquests documents es col·locaran a la bústia del campus
La pàgina web ha d'estar publicada al espai web de l'alumne en el servidor web de l'escola.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació de 1/6 del 20% respecte la qualificació final assignada al conjunt de
les 5 activitats pràctiques programades.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* crear i configurar un projecte (lloc web) amb Dreamweaver.
* maquetar una pàgina.
* donar format estructural al text d'una pàgina.
* incorporar imatges amb el format adequat.
* crear vincles interns a la pàgina per navegar entre les 3 seccions (índex).
* publicar la pàgina al servidor web.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 7h 
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3: PRÀCTICA DE DIBUIX VECTORIAL. 
(CONTINGUT 4)

Descripció:
 En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* crear un fotomuntatge mesclant diferents imatges.
* aplicar màscares amb vores difoses per fusionar dues imatges.
* treballar amb capes
* fer i desfer agrupacions
* aplicar filtres a les imatges
* decidir el format del fitxer més adequat per a la imatge per a la publicació web.

Material de suport:

Material de suport:

Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA i a la web de l'assignatura)
Manual de Adobe Photoshop

Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA i a la web de l'assignatura)
Manual de Adobe Illustrator

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
* un fitxer .zip amb tots els dos fitxers en format .psd que contenen el logotip i la portada dissenyada per a la
seva pàgina personal.
* un document text (.doc) on s'explica les incidències al fer la pràctica: quant temps ha portat fer-la, ha estat fàcil
o no, què és el que ha estat més dificultós, què milloraríeu, ...
Tots aquests documents es col·locaran a la bústia del campus.
Cal incorporar i publicar el logotip i la portada, amb el tipus de fitxer adequat (.gif, .jpg, .png), a la web personal
de l'alumne.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació de 1/6 del 20% respecte la qualificació final assignada al conjunt de
les 5 activitats pràctiques programades.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* crear un fotomuntatge mesclant diferents imatges.
* aplicar màscares amb vores difoses per fusionar dues imatges.
* treballar amb capes
* fer i desfer agrupacions
* aplicar filtres a les imatges
* decidir el format del fitxer més adequat per a la imatge per a la publicació web.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 7h 
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4: PRÀCTICA D'INTERFÍCIE GRÀFICA 
D'USUARI. (CONTINGUT 5)

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a crear una interfície gràfica d'usuari per a la seva pàgina
personal que implementi el patró de tres panells: capçalera, menú lateral i continguts. De les diferents tècniques
disponibles estudiades en el contingut 5, usarem una implementació amb capes <div> i CSS. A més, l'estudiant o
estudianta aprendrà a gestionar un lloc web que conté moltes pàgines vinculades entre elles. Aquesta pràctica
serà una segona versió de l'activitat 1, incorporant molts elements nous apresos en el que portem de continguts
impartits fina ara, especialment, l'aplicació d'estils en quant al color i la tipografia.

Material de suport:
Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA i a la web de l'assignatura)
Manual de Adobe Dreamweaver
Manual de Adobe Photoshop

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

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

Cal lliurar:
* un fitxer .zip amb tots els quatre fitxers en format .ai que contenen les banderes i el dibuix del personatge.
* un document text (.doc) on s'explica les incidències al fer la pràctica: quant temps ha portat fer-la, ha estat fàcil
o no, què és el que ha estat més dificultós, què milloraríeu, ...
Tots aquests documents es col·locaran a la bústia del campus.
Cal incorporar i publicar les banderes i el dibuix del personatge, amb el tipus de fitxer adequat (.svg), a la web
personal de l'alumne.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació de 1/6 del 20% respecte la qualificació final assignada al conjunt de
les 5 activitats pràctiques programades.

Cal lliurar:
* un document text (.doc) on s'explica les incidències al fer la pràctica: quant temps ha portat fer-la, ha estat fàcil
o no, què és el que ha estat més dificultós, què milloraríeu, ... Cal explicitar les decisions en quant als estils
utilitzats: per què aquests colors?, per què aquesta tipografia?, etc.
Aquest document es col·locarà a la bústia del campus.
* Cal publicar la web al servidor web de l'escola en l'espai reservat a l'alumne.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació de 1/3 del 20% respecte la qualificació final assignada al conjunt de
les 5 activitats pràctiques programades.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* usar les primitives de dibuix amb agrupacions, unions, forats, etc.
* usar l'eina ploma per dibuixar un contorn curvilini, definint correctament els trossos de corbes de Bezier.
* decidir el format del fitxer més adequat per a la imatge per a la publicació web.

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

Dedicació: 20h 
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5: PRÀCTICA D'ANIMACIÓ AMB 
INCORPORACIÓ D'AUDIOVISUALS. 
(CONTINGUT 6)

6: EXAMEN PARCIAL 1 (CONTINGUTS 1, 2 I 
3)

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
Amb aquesta pràctica l'estudiant o estudianta aprèn a crear un reproductor de fotografies interactiu utilitzant els
llenguatges estàndards actuals del web. També caldrà incorporar àudio i vídeo amb el seu corresponent
reproductor per convertir el web en multimèdia.

Material de suport:
Guió de pràctiques (disponible al campus digital ATENEA i a la web de l'assignatura)
Manual de Adobe Dreamweaver

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar:
* un document text (.doc) on s'explica les incidències al fer la pràctica: quant temps ha portat fer-la, ha estat fàcil
o no, què és el que ha estat més dificultós, què milloraríeu, ...
Aquests documents es col·locaran a la bústia del campus.
Caldrà incorporar i publicar els reproductors a la web personal de l'alumne.
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació de 1/6 del 20% respecte la qualificació final assignada al conjunt de
les 5 activitats pràctiques programades.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* crear una pàgina HTML maquetada a 3 panells usant capes <div> i CSS.
* trossejar una imatge per determinar els elements interactius.
* administrar un lloc web amb un mínim de 4 x 3 pàgines vinculades entre elles: 4 seccions amb 3 subseccions
cadascuna.
* decidir l'estil adequat a la publicació a la web en quant a la gama de colors tipografia a emprar, tot utilitzant
CSS.

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* incorporar reproductors interactius de fotografies, d'àudio i de vídeo a les pàgines web usant HTML, CSS i
javascript.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 
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7: EXAMEN PARCIAL 2 (CONTINGUTS 4, 5 I 
6)

Descripció:

Descripció:

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen 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 2 hores per a la realització
de la prova dins del seu horari habitual de classe. Es considera necessària una dedicació addicional de 6 hores
d'aprenentatge autònom per preparar l'examen. Un cop realitzat l'examen, el professor explicarà la resolució al
grup.

 Examen parcial individual.
Es realitza un examen on s'avalua els coneixements dels continguts 4, 5 i 6. 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 2 hores per a la realització
de la prova en el període d'exàmens finals establert pel Cap d'estudis. Es considera necessària una dedicació
addicional de 6 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen.

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:

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.

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:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* usar els serveis web e-mail, ftp i www.
* recordar i aplicar les característiques i formats més escaients dels diferents mitjans digitals que integren una
producció multimèdia: text, imatge (fix i animada), so i vídeo.
* conèixer els llenguatges de representació d'informació a la web HTML i CSS.

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
* recordar les característiques principals de les imatges pixelades i vectorizades, i saber decidir el formar per a la
publicació a la web
* crear animacions 2D interactives bàsiques perquè formin part d'una publicació multimèdia a la web.
* crear llocs web multimèdia bàsics seguint el patró de disseny de tres panells.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 7h 
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La qualificació final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:
NFinal = 0.3 NParcial_1 + 0.3 NParcial_2 + 0.3 NPràctiques + 0.1 NSeguiment

NParcial_1 i NParcial_2 es refereix a l'avaluació de la part teòrica de l'assignatura. En el NParcial_1 s'avalua els 
coneixements dels continguts 1, 2 i 3, i en NParcial_2 dels continguts 4, 5 i 6. 

NPràctiques s'obté amb la mitja aritmètica de les cinc activitats de caràcter pràctic realitzades durant el curs. L'activitat 4 
pondera el doble que les altres activitats pràctiques.

NSeguiment consisteix en l'avaluació de diferents activitats, tant individuals com en grup, de caràcter additiu i formatiu, 
realitzades durant el curs i dins de l'aula. No s'avisa prèviament de quan es farà l'activitat. La durada màxima d'una 
activitat d'aquest tipus és 25 minuts.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de seguiment, es considerarà no puntuada.

Obtindrà una qualificació de No presentat a NPràctiques si hi ha més de 2 activitats de pràctiques no puntuades.

La realització de les activitats pràctiques és obligatòria. És a dir, una qualificació de No presentat a NPràctiques, no 
permetrà aplicar la ponderació de la resta de qualificacions parcials.
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Especificació del CSS 2.1

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Joan Jou Majó. Apunts de Sistemes Multimèdia.   EUPMt, 2013. 

 Tay Vaughan. Multimedia Making It Work. Eighth Edition.  MacGraw-Hill/Computing, 2010. ISBN 
0071748466/9780071748469.

Patrick J. Lynch, Ms. Sarah Horton. Web Style Guide. Basic Design Principles for Creating Web Sites. 3rd.   2008. ISBN 978-0-
300-13737-8.

 Daniel D. McCracken and Rosalee J. Wolfe. User-centered web site development: a human-computer interaction approach.   
Prentice-Hall, 2004. ISBN 0130411612.

Christophe Aubry. HTML5 y CSS3.   Ediciones ENI, 2012. ISBN 978-2-7460-7349-4.

Luc Van Lancker. jQuery. El framework JavaScript de la Web 2.0.   Ediciones ENI, 2011. ISBN 978-2-7460-7258-9.


