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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Introduir a l’alumne en tècniques avançades d’edició de material multimèdia, i 
dels seu posterior emmagatzematge i distribució 
 
TEMARI: 
 
1.- Introducció 
 La televisió analògica i digital 
 Las càmares 
 La post producció  
2.- L’emmagatzematge de la informació 
 Tecnologia 
 Sistemes  
3.- Sistemes de compressió  
 Sistemes bàsics de compressió de la informació 
 Sistemes de compressió d’informació multimèdia 
4.- Transmissió de dades multimèdia a Internet.  

Protocols de transmissió 
Arquitectures de transmissió multimèdia. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
El 33% de les classes seran teòriques i per a la seva impartició és farà ús de 
mitjans audiovisuals que permetin una millor exposició de continguts i exemples 
 
PRÀCTIQUES: 
El 66% de les classes es faran en aules informàtiques on l'alumne aprendrà a 
utilitzar els programes necessaris per a desenvolupar les pràctiques 
proposades. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
El 40% de la nota estarà formada pels continguts teòrics explicats a classe o 
presents en la bibliografia obligatòria. El 60% restant de la nota estarà formada 
per la part pràctica. 
  
Per a superar l’assignatura és necessari aprovar tant els continguts teòrics com 
els pràctics. Es fa mitja amb nota igual o superior a 4 punts. 
  
En segona convocatòria només s’han de superar les parts no aprovades. 
 
La nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada segons el percentatge 
anterior. 
ALTRES QÜESTIONS 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
Per a la part teòrica es necessita: 

- Un ordinador amb PowerPoint i connexió a Internet  
- Un canó 

Per a la part pràctica es necessita: 
- Una aula d’ordinadors PC amb connexió a Internet i amb el 
programari Adobe Photoshop 5.0 o superior, Flash MX 2004 i Adobe 
Premiere 6.0 o superior. 
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