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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Tècniques de Producció i Edició Digital 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 10 

Curs 
Curso 3º 

Semestre 
Semestre Anual 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Obligatòria Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellà 

Valencià  

 

Matèria 
Materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicación. 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Interiorismo 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias aplicadas y Tecnologia 

Professorat 
Profesorado 

 Gemma Botella i Dolors Abad Lluch 

e-mail 
e-mail  botellag@easdalcoi.es, abadd@easdalcoi.es  

 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als alumnes els continguts conceptuals i els diferents 
procediments pràctics per a entendre i aplicar als processos creatius les eines digitals per a 
desenvolupar els projectes gràfics en els següents àmbits d'aplicació: audiovisual i 3D. 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

En primer curs els alumnes hauran superat les assignatures de Llenguatge i Tècniques Digitals, i Fotografia 
i Mitjans Audiovisuals havent-los dotat del coneixements conceptuals i tècnics base per a rebre aquest 

mòdul en el tercer curs. 
 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

mailto:botellag@easdalcoi.es
mailto:abadd@easdalcoi.es
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Competències generals 

CG7 Organitzar, dirigir i/o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris. 

CG10 Liderar i gestionar grups de treball. 

CG16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental. 

Competències transversals 

CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguen als objectius del treball que es realitza. 

CT7 Utilitzar la crítica constructiva en el treball en equip. Liderar i gestionar grup de treball. 

Competències específiques 

CE11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i 
canalitzar el diàleg. 

CE12 Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny. 

 

 
 

Al ser una assignatura de molts crèdits l’hem dividit en dos mòduls: audiovisuals i 3d. 

La part d’audiovisuals constarà de 6h al 1er quadrimestre i 2h al 2on.  

La part de 3D constarà de 4h al 2on quadrimestre.  

 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge:  

PART AUDIOVISUAL 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 
 
UD1 El senyal de vídeo. De l'analògic al digital. 
_Conceptes bàsics de vídeo digital: resolució, mostreig, cadència, 
profunditat de color.  

_Vídeo entrellaçat i progressiu.  
_Formats digitals de vídeo.  
_La compressió. Còdecs.   
_Pràctiques de vídeo i de títols de crèdit  
 
 
UD2 El broadcast design 

_Antecedents en cine i televisió.  
_La comunicació  
_El sorgiment del concepte “broadcast design” 
_Motion graphic per a branding de canals. Part gràfica d’un canal i 

part gràfica d’un programa 
 
 

UD3 Programa edició vídeo: tècniques d’animació. 
Post-producció de vídeo / Creació del projecte final* 
Part 1 
_Entorn de treball. Projecto. Timeline. Capes. Composicions. 
_Organització d’un projecte. Arranjaments  de composició. 
_Objectes nadius. Text. Sòlid. Capes de forma y ajust. 

Part 2 
_Arxius externs i enllaços entre programes. 
_Visualització i organització. Modes de fusió. Propietats i efectes. 
Part 3 
_Precomposicions. Time remap. 
_Màscares. Vectorials. Mate de seguiment. 

 
 
18 setembre – 20 octubre 
 
 

 
 
 
 
 
23 octubre – 2 desembre 
 

 
 
 
 

 
4 desembre – 13 juny 
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Part 4 

_Animació. Ritme i ajust de l’animació. 
_Key Frame. Assistents d’animació. Editor de gràfics. 
_Renderitzar l’animació. So. Previsualització. 
 
*Aquesta unitat didàctica es subdivideix en 4 parts, la temporalització 

estarà en funció dels coneixements previs de l’alumnat: assoliment de 
continguts, ampliació de recursos i pràctiques més complexes. 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

Senyal de vídeo: d'analògic a digital   

Temporalización:    18 setembre – 20 octubre         Nº sesiones  previstas: 18 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 

Al finalitzar aquesta unitat l'alumne/a serà capaç de:  

RA1. Usar els recursos tecnològics necessaris per a poder crear tot 

tipus de postproduccions audiovisuals.  

RA2. Dominar la metodologia necessaria per a la realització de 

projectes d'edició de vídeo digital.  
 

 
CG7, CT3, CT7, CE11 

 
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

·Coneixement i comunicació de la tècnica digital mitjançant l'anàlisi i comparació de 
configuracions i formats. 
·Ús reflexiu i creatiu dels condicions i possibilitats tècniques en el format de vídeo digital. 

 

CONCEPTUALES 
 

·Conceptes bàsics de vídeo digital: resolució, mostreig, cadència, profunditat de 
color. 
·Vídeo entrellaçat i progressiu. 
·Formats digitals de vídeo. 
·La compressió. Còdecs. 

 

ACTITUDINALES 
 

·Exigència creativa i reflexiva en l'execució de decisions tècniques i treballs. 
·Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.  
·Respecte i consideració pels treballs dels companys/es. 

 

 

 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Classes teoricopràctiques.  
_Exposició de continguts teòrics per part del professor/a, 
incloent demostracions necessàries. 
_Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a. 
_Classes de presentació d'exercicis, treballs i projectes a 
realitzar. 
_ Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la fi de 
contemplar, ampliar o consolidar les unitats temàtiques. 
_Coordinació amb les assignatures de projectes atenent 
les necessitats de cada moment. 
 

Temporalització _ volum de treball: 18  h 

_Per a realitzar aquest treball el professorat facilitarà 
a l'alumne/a el material necessari pera realitzar el 
treball, així com les pautes de presentació, formats 
dates d'entrega, etc. 
_Preparació d'exàmens, en el cas d'haver-los. 
_Aprofundir en les eines apreses a classe i buscar 
nous llenguatges i estils personals. 
_ Pel que fa a activitats complementàries fora de 
l'aula s'aprofitaran les activitats culturals relacionades 
amb els continguts de l'assignatura que puguen 
suposar un reforçament important. 
 

Volum de treball  4 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     
 % atorgat 

 % otorgado        

 

Es faran exposicions tèoriques concepturals sobre la 

tecnologia del vídeo digital que hauran d'assimilar-se 

per part de l'alumne/a. 

Es faran treballs de configuració de vídeo digital  
dels projectes d'edició i producció amb els  

software adient. 

Es realitzaran treballs d'exportació a diferents formats i 

còdecs tenint en compte el canal de  

difusió del vídeo digital. 

Presentació d'arxius de vídeo finals exportats, amb el 

projecte de Premiere corresponent per analitzar el fluix de 

treball realitzat. 

 

Memòria justificativa i tècnica on s'explique i raone el fluix 
de treball realitzat.  

 

 

 

 

 

Llistes de control, actitud i assistència. Per tenir dret a 

l'avaluació continua la presencialitat ha de ser d'un mínim 

del 80%.  

 
Dates de lliurament: a determinar 

50* 
 
 
40* 
*Cada part s’avalua sobre 
10 i es trauran els 
percentatges 
corresponents. És 
necessari obtindré un 5 en 
cada part per a fer 
mitjana 

 
10 
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3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Broadcast design  
. 

Temporalización: 23 octubre- 2 desembre         Nº sesiones  previstas: 20 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Entendre les tècniques de muntatge de vídeo digital i les 
estratègies tècniques per a la seua materialització.  
RA4. Editar i seqüencialitzar en el software corresponent (Adobe 
Premiere i After Effects) material audiovisual divers per a crear un 
producte audiovisual coherent amb el seu propòsit.  
RA5. Treballar en entorns multidisciplinars i en equip, exposant les 
idees pròpies de forma eficaç.  

 

 
CG7, CG6, CT3, CT7, CE11, 
CE12  

 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

·Organització i creació de diferent material audiovisual per a la seua integració en un 
producte. 
·Utilització adient dels recursos i materials propis de l'edició de vídeo digital. 

 

CONCEPTUALES 
 

·Teoria del muntatge audiovisual. La línia de temps i els keyframes. 
·Eines indispensables d'edició: software principal. 
·Elaboració pràctica i aplicació teòrica de diferents projectes d'edició. 

 

ACTITUDINALES 
 

·Exigència d'organització i planificació prèvia en l'execució dels treballs. 
·Actitud resolutiva davant incidència creatives i tècniques no previstes 
·Respecte i consideració pel treball dels companys/companyes. 

 

 

 
 

 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Classes teoricopràctiques.  
_Exposició de continguts teòrics per part del professor/a, 
incloent demostracions i es considera necessari. 
_Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a  
sobre fluixos de treball d'edició digital audiovisual. 
_Classes de presentació d'exercicis, treballs i projectes a 
realitzar. 
_ Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la fi de 
contemplar, ampliar o consolidar les unitats temàtiques. 
_Coordinació amb les assignatures de projectes atenent les 
necessitats de cada moment. 
 
Temporalització: volum de treball: 20 h  

 

_Per a realitzar aquest treball el professorat 
facilitarà a l'alumne/a el material necessari per 
a realitzar el treball, així com les pautes de 
presentació, formats dates d'entrega, etc. 
_Preparació d'exàmens, en el cas d'haver-los. 
_Aprofundir en les eines apreses a classe i 
buscar nous llenguatges i estils personals. 
_Pel que fa a activitats complementàries fora 
de l'aula s'aprofitaran les activitats culturals 
relacionades amb els continguts de 
l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament important. 
Volum de treball: 4 h  

 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 

             % otorgado        

Es faran exposicions tèoriques inicials sobre la teoria i la 

tecnologia de l'edició i muntatge digital que hauran 

d'assimir-se per part de l'alumne/a. 

 

Es faran pràctiques d'edició i seqüencialització de vídeo 

digital amb el software adient. 

 

Es realitzaran pràctiques d'animació d'efectes i titolació  
 

 

Dates de lliurament: a determinar 

Presentació d'arxius de vídeo finals exportats, 

amb el projecte del programa corresponent 

per analitzar el fluix de treball realitzat. 

 
Memòria justificativa i tècnica 

 

 

 

 

 

 

Llistes de control, actitud i assistència.  

L’avaluació continua s’aplica amb 

presencialitat mínima del 80%.  

50* 

 
 
40* 
*Cada part s’avalua 
sobre 10 i es trauran 
els percentatges 
corresponents. És 
necessari obtindré un 5 
en cada part per a fer 
mitjana 

 
10 
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3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

Software de postproducció de vídeo: integrament a un projecte 
 

Temporalización: 4 de desembre – 1 juny                        Nº sesiones  previstas: 62 
 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA6. Entendre les tècniques de postproducció de vídeo 
digital: graphic motion i afectes especials.  
RA7. Treballar en composició multicapa avançada en el 
software corresponent (After Effects) amb material 
audiovisual importat o creat.  
RA8. Controlar el desenvolupament dels llenguatges 

informàtics, valorant les qualitats de precisió i edició de 
distints software i la seua utilització per al seu projecte 
únic.  
RA9. Adquirir la facultat d'adaptar-se als canvis i a 
l'evolució tecnològica, elaborant creativament productes 
i serveis per a les distintes plataformes.  
RA10. Treballar en entorns multidisciplinars i en equip, 
exposant les idees pròpies de forma eficaç. 

  

 
CG7, CG6, CT3, CT7, CE11, 
CE12 

 
 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

·Organització racional del fluix de treball de composició. 
·Ús creatiu i coherent de les eines de postproducció i composició 
multicapa de vídeo. 
·Utilització adient dels recursos tècnics propis de l'edició i postproducció 
de vídeo digital, en especial el treball en software integrat. 

 

CONCEPTUALES 
 

·La composició multicapa avançada. Tipus de capes. 
·Eines indispensables de composició. 
·El treball 2.5D en programes d’edició. 
·Integració de diferents softwares. Plugins. 

 

ACTITUDINALES 
 

·Exigència i precisió en l'execució dels treballs. 
·Autonomia en l'execució d'activitats. 
·Respecte i consideració pel treball dels companys/es. 

 

 

 
 

 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Classes teoricopràctiques.  
_Exposició de continguts teòrics per part 
delprofessor/a, incloent demostracions i esconsidera 
necessari. 
_Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/asobre 
fluixos de treball de composiciómulticàmera avançada. 
_Classes de presentació d'exercicis, treballs iprojectes a 
realitzar. 
_Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la fíde 
contemplar, ampliar o consolidar les unitats 
temàtiques. 
_Coordinació amb les assignatures de projectesatenent 
les necessitats de cada moment. 
 

Temporalització _ volum de treball 62 h 

_Per a realitzar aquest treball el professorat facilitarà a 
l'alumne/a el material necessari per arealitzar el treball, 
així com les pautes de presentació, formats dates 
d'entrega, etc. 
_Preparació d'exàmens, en el cas d'haver-los. 
_Aprofundir en les eines apreses a classse i buscar nous 
llenguatges i estils personals. 
_Pel que fa a activitats complementàries fora del'aula 
s'aprofitaran les activitats culturals relacionades amb 
els continguts de l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament important. 

 
 
 
 
Volum de treball:  12 h 
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3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

 
 

Es faran exposicions tèoriques inicials sobre 
La teoria i la tecnologia de l'edició i muntatge 
Digital que hauran d'assimir-se per part de 
l'alumne/a. 
 
Es faran pràctiques de postproducció i 
composició multicapa amb el software adient. 
 
Es realitzaran pràctiques d'animació de gràfics, 
titols, logos i càmeres 3D … per completar el 
treball de producció d'un producte audiovisual. 

Presentació d'arxius de vídeo finals 

exportats, amb el projecte correspondent 
per a analitzar el fluix de treball realitzat. 
 
Memòria justificativa i tècnica on s'explique i raone el 
fluix de treball realitzat.  
 
 
Llistes de control, actitud i assistència. Per tenir dret a 
l'avaluació continua la presencialitat ha de ser d'un 
mínim del 80%.  
 
 
*Cada part s’avalua sobre 10 i es trauran els percentatges 
corresponents. És necessari obtindré un 5 en cada part per a fer 
mitjana 

Dates de lliurament:  
gener, març, abril i juny (dies a determinar) 

 
 

50* 
 

40* 
 
10 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge:  

PART DISSENY 3D 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... Planificació temporal  

 
• UD1 El mon tridimensional  
Conceptes bàsics de modelat en tres dimensions. 

Introducció als materials 
Introducció a la il·luminació i el render.  
 

• UD2 Combinació de programaris. 
Composició i modelat partint de material creat en programari de dibuix 
vectorial. 

Importació d’arxius. 
Treball amb text. 
Ajudants 
Treball amb matrius, còpies i deformadors. 
 
• UD3 Modelat avançat. 
Modelat orgànic i amb superfícies nurbs. 

Mograph 
Treball amb materials avançats 
Mapejat d’objectes 
Paràmetres de render. 
 
• UD4 Animació 

Treball amb la línia de temps. 

Animació paramètrica. 
Animació d’efectes. 
Exportació de pel·lícules 
 
• UD5 3D i efectes de postproducció. 
Preparació d’un projecte per a treballar amb programes de postproducció tant 

d’imatge fixa com animada. 
Treball de postproducció i combinació amb altres programes. 

 
1 de Febrer – 16 de Febrer 
 

5 classes – 10 h 
 
 

 
19 de Febrer – 2 de Març  
 

4 classes – 8 h 
 
 
 
 
5 de Març – 31 de Març  
 

7 classes – 14 h 
 
 
 
 
10 d’Abril – 4 de Maig  

 

7 classes – 14 h 
 
 
 
7 de Maig – 31 de Maig 
 

8 classes – 16 h 

 

 

 
4.1.1            UD1                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
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El mon tridimensional  

Nombre de sessions Temporalització: 1 de Febrer – 16 de Febrer                    previstes: 5 sessions de 2 h 
 

4.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

Al finalitzar aquesta unitat l'alumne/a serà capaç de: 
RA1. Usar els recursos tecnològics necessaris per a poder crear un projecte bàsic de 
disseny en 3D. 
RA2. Dominar la metodologia necessaria per a la realització de projectes de disseny 
en 3D. 
 

CG7, CT3, CT7, CE11 

 

4.1.3                                                             Continguts 
 

PROCEDIMENTALS

   Començar a manejar-se correctament en el programa. 
   Correcta gestió i organització d’arxius. 
Neteja i ordre en l’execució dels exercicis. 

 

CONCEPTUALS 

 

 Conèixer les ferramentes bàsiques. 
 Dominar el llenguatge tècnic de l’assignatura. 
 Desenvolupament de la visió espacial. 

 

ACTITUDINALS 

 

 Exigència creativa i reflexiva en l'execució de decisions tècniques i treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.  
 Respecte i consideració pels treballs dels companys/es. 
 Participació en classe 

 
 

 
 
 

4.1.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTÒNOM 20%  

Classes teoricopràctiques. 
 Exposició de continguts teòrics per part del 

professor/a, incloent demostracions i es considera 
necessari. 

 Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a. 
 Classes de presentació d'exercicis, treballs i 

projectes a realitzar. 
 Coordinació amb les assignatures de projectes 

atenent les necessitats de cada moment. 
 
 
 
 
 

 
Temporalització: volum de treball: 10 h 

 
- Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la 

fí de contemplar, ampliar o consolidar les 
unitats temàtiques. 

- Per a realitzar aquest treball el professor 
facilitarà a l'alumne/a el material necessari per 
a realitzar el treball, així com les pautes de 
presentació, formats dates d'entrega, etc. 

- Preparació d'exàments, en el cas d'haver-los. 
- Aprofundir en les eines apreses a classse i 

buscar nous llenguatges i estils personals. 
- Pel que fa a activitats complementàries fora de 

l'aula s'aprofitaran les activitats culturals 
relacionades amb els continguts de 
l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament importament. 

 
Volum de treball: 3 h 
 

 
4.1.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.1.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.1.7     % atorgat 

             % otorgado        





 S’han realitzat els exercicis 
correctament. 

 S’han utilitzat els 
ferraments adequats en 
cada exercici. 

 Es participa en classe. 
 S’han presentat 

correctament els exercicis. 
 Autoexigència i complexitat 

del seu propi treball. 


 
 

 
Presentació d'arxius en 3D i jpg. 
Presentació d’un dossier explicatiu del 
procés de treball. 
 
Llistes de control, actitud i assistència. 
Per tenir dret a l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser d'un mínim del 
80%. 
La nota se obtindrà mitjançant la 
mitjana de cadascun dels criteris 
avaluables, sent aquesta d'un mínim 
de 5. 
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4.2.1               UD2  Titol de la unitat didáctica 

Combinació de programari 

Nombre de sessions Temporalització: 19 de Febrer – 2 de Març      previstes: 4 
 

4.2.2                      Resultat d’aprenentatge 

Al finalitzar aquesta unitat l'alumne/a serà capaç de: 
RA3. Entendre les tècniques de modelat 3D i les estratègies tècniques per a la seua 
materialització. 
RA4. Ser capaços d combinar programaris per a aprofitar el millor de cadascun. 
RA5. Treballar en entorns multidisciplinars i en equip, exposant les idees pròpies de 
forma eficaç. 

CG7, CT3, CT7, CE11 

 

4.2.3                                                             Continguts 
 

PROCEDIMENTALS

   Aprofundir en el programari 
  Combinar programaris 
Neteja i ordre en l’execució dels exercicis. 

 

CONCEPTUALS 

 

 Intercanvi de fitxers 
 Treball amb text 
 Modelat amb deformadors, matrius i còpies. 
 Saber composar tridimensionalment. 

 

ACTITUDINALS 

 

 Exigència creativa i reflexiva en l'execució de decisions tècniques i treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.  
 Respecte i consideració pels treballs dels companys/es. 
 Participació en classe 

 
 

 
 

 

4.2.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTÒNOM 20%  

Classes teoricopràctiques. 
 Exposició de continguts teòrics per part del 

professor/a, incloent demostracions i es considera 
necessari. 

 Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a. 
 Classes de presentació d'exercicis, treballs i 

projectes a realitzar. 
 Es treballarà el modelat tridimensional atenent a 

les necessitats d’un dissenyador gràfic. 
 Treballarem amb text i formes geomètriques per a 

crear una composició tridimensional. 
 
 
 
 
Temporalització: volum de treball: 8 h 

- Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la 
fí de contemplar, ampliar o consolidar les 
unitats temàtiques. 

- Per a realitzar aquest treball el professor 
facilitarà a l'alumne/a el material necessari per 
a realitzar el treball, així com les pautes de 
presentació, formats dates d'entrega, etc. 

- Preparació d'exàments, en el cas d'haver-los. 
- Aprofundir en les eines apreses a classse i 

buscar nous llenguatges i estils personals. 
- Pel que fa a activitats complementàries fora de 

l'aula s'aprofitaran les activitats culturals 
relacionades amb els continguts de 
l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament importament. 

 
Volum de treball: 2 h 
 

 
4.2.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
4.2.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
4.2.7     % atorgat 

             % otorgado        





 S’han realitzat els exercicis 
correctament. 

 S’han utilitzat els ferraments 
adequats en cada exercici. 

 Es participa en classe. 
 S’han presentat correctament 

els exercicis. 
 Autoexigència i complexitat 

del seu propi treball. 


 
 

 
Presentació d'arxius en 3D i jpg. 
Presentació d’un dossier explicatiu del 
procés de treball. 
 
Llistes de control, actitud i assistència. 
Per tenir dret a l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser d'un mínim del 
80%. 
La nota se obtindrà mitjançant la 
mitjana de cadascun dels criteris 
avaluables, sent aquesta d'un mínim 
de 5. 
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4.3.1            UD3                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 

Modelat orgànic 

Nombre de sessions Temporalització: 5 de Març – 31 de Març  previstes: 7 
 

4.3.2                      Resultat d’aprenentatge 

Al finalitzar aquesta unitat l'alumne/a serà capaç de: 
RA6. Treballar el modelat tridimensional de forma més avançada. 
RA7. Controlar el desenvolupament dels llenguatges informàtics, valorant les qualitats 
de precisió i edició de distints software i la seua utilització per al seu projecte únic. 
RA8. Adquirir la facultat d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica, elaborant 
creativament productes i serveis per a les distintes plataformes. 
RA9. Treballar en entorns multidisciplinars i en equip, exposant les idees pròpies de 
forma eficaç. 

CG7, CT3, CT7, CE11 

 

4.3.3                                                             Continguts 
 

PROCEDIMENTALS

 Organització racional del fluix de treball d’un treball de 3D.
 Ús creatiu i coherent de les eines de modelat.
 Utilització adient dels recursos tècnics propis del disseny en tres dimensions i creació 

d’una bona composició.

CONCEPTUALS 

 

 Modelat orgànic 
 Modelat amb Nurbs 
 Treball amb Mograph 
 Impressió en 3D. 

ACTITUDINALS 

 

 Exigència creativa i reflexiva en l'execució de decisions tècniques i treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.  
 Respecte i consideració pels treballs dels companys/es. 
 Participació en classe 

 
 

 
 
 

4.3.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTÒNOM 20%  

Classes teoricopràctiques. 
 Exposició de continguts teòrics per part del 

professor/a, incloent demostracions i es considera 
necessari. 

 Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a. 
 Classes de presentació d'exercicis, treballs i 

projectes a realitzar. 
 Es treballarà el modelat tridimensional atenent a 

les necessitats d’un dissenyador gràfic. 
 Treballarem el modelat d’una forma més orgànica i 

complexa. 
 Es prepararà i s’imprimirà el model en 3D. 

 
 
 

 
Temporalització: volum de treball: 14 h 

 
- Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la 

fí de contemplar, ampliar o consolidar les 
unitats temàtiques. 

- Per a realitzar aquest treball el professor 
facilitarà a l'alumne/a el material necessari per 
a realitzar el treball, així com les pautes de 
presentació, formats dates d'entrega, etc. 

- Preparació d'exàments, en el cas d'haver-los. 
- Aprofundir en les eines apreses a classse i 

buscar nous llenguatges i estils personals. 

- Pel que fa a activitats complementàries fora de 
l'aula s'aprofitaran les activitats culturals 
relacionades amb els continguts de 
l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament importament. 

 
Volum de treball: 4 h 
 

 
4.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

4.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

4.3.7     % atorgat 
             % otorgado        





 S’han realitzat els exercicis 
correctament. 

 S’han utilitzat els ferraments 
adequats en cada exercici. 

 Es participa en classe. 
 S’han presentat 

correctament els exercicis. 

 Autoexigència i complexitat 
del seu propi treball. 

 

Presentació d'arxius en 3D i jpg. Presentació 
d’un dossier explicatiu del procés de treball. 
Presentació del model imprès en 3D 
 
Llistes de control, actitud i assistència. Per tenir 
dret a l'avaluació continua la presencialitat ha de 
ser d'un mínim del 80%. 
La nota se obtindrà mitjançant la mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta 
d'un mínim de 5. 
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4.4.1               UD4  Titol de la unitat didáctica 

Animació 

Nombre de sessions Temporalització: 10 d’Abril – 4 de Maig previstes: 7 
 

4.4.2                      Resultat d’aprenentatge 

Al finalitzar aquesta unitat l'alumne/a serà capaç de: 
RA10. Familiaritzar-se amb l’animació d’elements tridimensionals. 
RA11. Controlar el desenvolupament dels llenguatges informàtics, valorant les qualitats 
de precisió i edició de distints software i la seua utilització per al seu projecte únic. 
RA12. Adquirir la facultat d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica, elaborant 
creativament productes i serveis per a les distintes plataformes. 
RA13. Treballar en entorns multidisciplinars i en equip, exposant les idees pròpies de 
forma eficaç. 

CG7, CT3, CT7, CE11 

 

4.4.3                                                             Continguts 
 

PROCEDIMENTALS

 Organització racional del fluix de treball d’un treball d’animació en 3D.
 Ús creatiu i coherent de les eines d’animació.
 Utilització adient dels recursos tècnics propis del disseny en tres dimensions aplicats 

a l’animació.

CONCEPTUALS 

 

 Treball amb la línia de temps. 
 Animació paramètrica. 
 Animació d’efectes. 
 Exportació de pel·lícules 

ACTITUDINALS 

 

 Exigència creativa i reflexiva en l'execució de decisions tècniques i treballs.

 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.  
 Respecte i consideració pels treballs dels companys/es. 
 Participació en classe 

 
 
 
 

 

4.4.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTÒNOM 20%  

Classes teoricopràctiques. 
 Exposició de continguts teòrics per part del 

professor/a, incloent demostracions i es considera 
necessari. 

 Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a. 
 Classes de presentació d'exercicis, treballs i 

projectes a realitzar. 
 S’introduirà l’animació en 3D atenent a les 

necessitats d’un dissenyador gràfic. 
 

 
 
 
 
 

 
Temporalització: volum de treball: 14 h 

 
- Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la 

fí de contemplar, ampliar o consolidar les 
unitats temàtiques. 

- Per a realitzar aquest treball el professor 
facilitarà a l'alumne/a el material necessari per 
a realitzar el treball, així com les pautes de 
presentació, formats dates d'entrega, etc. 

- Preparació d'exàments, en el cas d'haver-los. 
- Aprofundir en les eines apreses a classse i 

buscar nous llenguatges i estils personals. 
- Pel que fa a activitats complementàries fora de 

l'aula s'aprofitaran les activitats culturals 
relacionades amb els continguts de 
l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament importament. 

 
Volum de treball: 4 h 

 
4.4.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
4.4.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
4.4.7     % atorgat 

             % otorgado        




 S’han realitzat els exercicis 
correctament. 

 S’han utilitzat els ferraments 
adequats en cada exercici. 

 Es participa en classe. 
 S’han presentat correctament 

els exercicis. 
 Autoexigència i complexitat 

del seu propi treball. 


 
 

 
Presentació d'arxius en 3D i jpg. Presentació 
d’un dossier explicatiu del procés de treball. 
Presentació del model imprès en 3D 
 
Llistes de control, actitud i assistència. Per 
tenir dret a l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser d'un mínim del 
80%. 
La nota s’obtindrà mitjançant la mitjana de 

cadascun dels criteris avaluables, sent 
aquesta d'un mínim de 5. 
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4.5.1               UD5  Titol de la unitat didáctica 

3D i efectes de postproducció 

Nombre de sessions Temporalització: 7 de Maig – 31 de Maig previstes: 8 
 

4.5.2                      Resultat d’aprenentatge 

Al finalitzar aquesta unitat l'alumne/a serà capaç de: 
RA10. Ser capaços de portar endavant un projecte d’animació 3d en totes les seues 
fases. 
RA11. Controlar el desenvolupament dels llenguatges informàtics, valorant les qualitats 
de precisió i edició de distints software i la seua utilització per al seu projecte únic. 
RA12. Adquirir la facultat d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica, elaborant 
creativament productes i serveis per a les distintes plataformes. 
RA13. Treballar en entorns multidisciplinars i en equip, exposant les idees pròpies de 
forma eficaç. 

CG7, CT3, CT7, CE11 

 

4.5.3                                                             Continguts 

PROCEDIMENTALS

 Organització racional del fluix de treball d’un treball d’animació en 3D.
 Ús creatiu i coherent de les eines d’animació i postproducció.
 Utilització adient dels recursos tècnics propis del disseny en tres dimensions aplicats 

a l’animació.

CONCEPTUALS 

 

 Preparació d’un projecte d’animació 3D per a la seua postproducció. 
 Edició dels elements tridimensionals amb postproducció. 
 Exportar arxius en diferents formats. 

ACTITUDINALS 

 

 Exigència creativa i reflexiva en l'execució de decisions tècniques i treballs.
 Capacitat per compartir i col·laborar en l'execució de les activitats.  
 Respecte i consideració pels treballs dels companys/es. 
 Participació en classe 

 
 
 

 

4.5.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  ACTIVITATS DE TREBALL AUTÒNOM 20%  

Classes teoricopràctiques. 
 Exposició de continguts teòrics per part del 

professor/a, incloent demostracions i es considera 
necessari. 

 Resolució d'exercicis en l'aula amb el professor/a. 
 Classes de presentació d'exercicis, treballs i 

projectes a realitzar. 
 Es profunditzarà l’animació en 3D amb combinació 

amb un programari de postproducció digital 
atenent a les necessitats d’un dissenyador gràfic. 

 Es coordinarà amb el mòdul d’audiovisuals d’esta 
mateixa asignatura per a fer un treball conjunt. 
 

 
 

Temporalització: volum de treball: 16 h 

- Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la 
fí de contemplar, ampliar o consolidar les 
unitats temàtiques. 

- Per a realitzar aquest treball el professor 
facilitarà a l'alumne/a el material necessari per 
a realitzar el treball, així com les pautes de 
presentació, formats dates d'entrega, etc. 

- Preparació d'exàments, en el cas d'haver-los. 
- Aprofundir en les eines apreses a classse i 

buscar nous llenguatges i estils personals. 
- Pel que fa a activitats complementàries fora de 

l'aula s'aprofitaran les activitats culturals 
relacionades amb els continguts de 
l'assignatura que puguen suposar un 
reforçament importament. 

Volum de treball: 5 h 

 
4.5.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
4.5.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
4.5.7     % atorgat 

             % otorgado        





 S’han realitzat els exercicis 
correctament. 

 S’han utilitzat els ferraments 
adequats en cada exercici. 

 Es participa en classe. 
 S’han presentat correctament 

els exercicis. 
 Autoexigència i complexitat 

del seu propi treball. 


 
 

 
Presentació d’un Story board de l’animació. 
Presentació d'arxius en 3D. Presentació d’un 
dossier explicatiu del procés de treball. 
Presentació de tot el material emprat en el 
projecte. 
Presentació del vídeo de l’animació. 
 
Llistes de control, actitud i assistència. Per tenir 
dret a l'avaluació continua la presencialitat ha 
de ser d'un mínim del 80%. 
La nota se obtindrà mitjançant la mitjana de 
cadascun dels criteris avaluables, sent aquesta 
d'un mínim de 5. 
 
Data de lliurament: 7 de Juny 
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6 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Presentació de l'assignatura i de les unitats didàctiques a l'inici de les mateixes: resultats d'aprenentatge, 
continguts, activitats a desenvolupar i criteris d'avaluació. El professor haurà de fer servir una metodologia 
activa, dinamitzar els processos i facilitar els aprenentatges. D'aquesta manera, l'assimilació del mòdul per 
part dels alumnes partirà del descobriment a l'aula i de l'ús de la bibliografia proporcionada, a més de l'anàlisi 
de la documentació necessària per a la realització de les pràctiques que es plantegen. 
 
En les activitats de treball presencial, es parteix d'explicacions teòriques necessàries per part del professor 
sobre els coneixements fonamentals de la matèria incloent demostracions. 
 
Els materials i recursos didàctics necessaris per al bon seguiment de la matèria són els que s'enumeren a 
continuació: 
 
-PDFs proporcionats pel professor dels temes teòrics i els apunts de les explicacions donades a classe. 
-Material audiovisual didàctic. 
-Es proposarà bibliografia complementària per a que els alumnes completen les explicacions teòriques. 

-Potser es proporcione altre tipus de material durant el curs a més a més del que es descriu anteriorment. 
 
Les activitats de treball presencial són aquelles exposades en cada unitat didàctica. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 
-Treball pràctic d'aplicació de continguts amb la fi de completar, ampliar o consolidar les unitats 
temàtiques. 
-Per a realitzar aquest treball el professor facilitarà a l'alumne el material necessari per a realitzar el 
treball, així com les pautes de presentació, formats, dates de lliurament. 
-Preparció d'exàmens, en el cas d'haver-los. 
-L'alumne haurà d'aprofundir en les eines apreses en classe i buscar nous llenguatges i estils personals. 
 
Pel que fa a activitats complementàries fora de l'aula, s'aprofitaran les activitats culturals relacionades amb 
els continguts de l'assignatura que poden suposar un reforçament important i un recurs motivador. 
 

 

7 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 
Consideracions generals: 
 
L'avaluació serà continuada per la qual cosa es requereix l’assistència regular de l'alumne a les classes i la realització de 
la totalitat de les activitats programades. Per tant, l'assistència és obligatòria, sols es podrà faltar un 20% de les hores 
del total de classes a cada avaluació. 
 

Al llarg del procés d'avaluació contínua s'avaluaran els següents aspectes: 
 
-Els treballs realitzats a classe, 
-Els treballs que demanen a cadascun dels blocs. 
-L'aplicació i desenvolupament de les eines exigides en cada treball. 
-El treball final i l'aplicació a un projecte en cada àmbit dels continguts. 
-Actitud i participació, interès i motivació de l'alumne en classe. 
-El professor determinarà si és necessari realitzar alguna prova de nivell d'algun dels continguts del temari durant cada 
semestre. 
-Es realitzarà un examen final a aquells alumnes que no hagen portat un seguiment correcte o no hagen superat les 
proves avaluables proposades durant el curs. Això es sumarà a cadascun dels projectes i exercicis desenvolupats durant 
el curs. 
 
Els treballs s'entregaran sempre complint els requisits d’entrega que mane la professora pel que fa a format, tipus i 
manera de presentació. Els projectes que no es presenten degudament identificats seran considerats automàticament 
com no presentats. 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
Si l'alumne ha superat les faltes d'assistència en un 20% del total de cada bloc, l'alumne perdrà el seu dret a l'avaluació 
contínua i passarà a l'avaluació ordinària, avaluat segons la ponderació per a l'avaluació de alumnes amb pèrdua 
d'avaluació contínua. En aquest cas l'alumne haurà de realitzar un examen escrit o pràctic dels continguts  impartits en 
l'assignatura del/s bloc/s respectiu/s. 
 
L'examen dels alumnes que hagen perdut el dret a l'avaluació contínua tindrà un valor del 40% de la nota final, per 
tant, la part pràctica serà del 60%. 
 
 

Alumnes que no es presenten a l’assignatura: 
El No Presentat és una condició, no una qualificació. No es podran acumular més de tres NP. A la següent convocatòria es 
tindrà que qualificar. 

 

 

 

 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
MARTÍNEZ ABADÍA, José y FERNÁNDEZ DÍAZ, Federico (2010) Manual del productor audiovisual. Barcelona: Editorial 
UOC. 

RÀFOL, R. y COLOMER, A. Diseño audiovisual. Ed.GG, Barcelona, 2003. 

REAL W. e IRVING, D (2001). Producción y dirección de cortometrajes en cine y vídeo. Escuela de cine y vídeo, 

Andoain. 

NEGRETE, Fernando Anastasio (2011) Edición y compresión de vídeo digital. Madrid. Editorial Anaya Multimedia. 

Els terminis de lliurament de treballs que s'estableixin durant el curs han de ser complerts. Si l'alumne es retarda en el 
lliurament tindrà tres dies de marge tot i que la nota es veurà afectada. 
 
Si un alumne per alguna causa de força major justificada no pogués lliurar a temps algun treball, tindrà tres dies de 
marge per fer-ho sense que li afecti la nota si porta justificant. 
 
Els percentatge per a l'avaluació global serà: 
 
-L'actitud i assistència a classe 10%. 
-Bloc de continguts disseny Audiovisual: 50% 
-Bloc de continguts disseny 3D: 40% 
 
És imprescindible tenir aprovat tots els blocs per poder calcular la nota final. 
 
Els resultats obtinguts per l'alumne en l'assignatura es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 1', 
amb expressió d'un decimal. 
 

0-4,9: Suspens (SS).  
5,0-6,9: Aprovat (AP).  
7,0-8,9: Notable (NT). 
9,0-10: Excel·lent (EX). 
No Presentat (NP) s'aplicarà a aquells alumnes que no hagen assistit a classe mai o que havent assistit 

esporàdicament no hagen lliurat cap treball.  
 

* Si no s’entrega algun dels treballs, l’alumne l’haurà d’entregar a final de semestre junt a una pràctica extra. 
Si algun exercici dels entregats no està correcte, es podrà demanar a l’alumne que el repetisca o el millore. 
Si les classes es desenvolupen amb normalitat i els alumnes presenten a temps i correctament els treballs, no es farà 
examen. Si es perd la formalitat, la professora podrà posar examen. 
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Wells, P. (2007). Fundamentos de la animación. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

WIGAN, M. (2007) Imágenes en secuencia. Animación, storyboards, videojuegos, títulos de crédito, cinematografía, 

mash-ups. Ed. Gustavo Gili. 

 
 
 
 
Bibliografía complementaria 
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Akal. 
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d'Investigació de la Comunicació. 

GÓMEZ TARÍN, F.J. (2006). Discursos de la ausencia. Elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones 
de la Filmoteca.  

MURCH, W. (2003). En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Madrid: Editorial 
Ocho y Medio.  

PINEL, Vincent (2004). El montaje: el espacio y el tiempo del film. Barcelona: Editorial Paidós. 

SÁNCHEZ BIOSCA, V. (2001). El montaje cinematográfico, teoría y análisis. Barcelona: Editorial Paidós.  

SOLANA, G. y BONEU A. (2008) Uncredited. Diseño gráfico y títulos de crédito. Ed. Indexbook.  
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