
CURS ACADEMIC; 2007-2008 

1. LLICENCIATURA: DOCUMENTACI~ CURS: 4 

2. Codi: 27258 I 
1 3. Assignatura: 
I 

TECNIQUES AVANCADES 

1 Ti pus d'assignatura: OPTATIVA 
I I ( No de credits: 4.5 l 
1 Professorat: Ramon Voces Meraya 1 lrnpartit en catala 
I - - -  

i 3.1. Semestre: 2 1 

OBJECTI'US DE L'ASSIGNATURA: 

lntroduir a E'alumne en tecniques avanqades d'edició de material multimedia, i 
delc seu posterior ernmagatzernatge i distribuciii 

TEMARI: 

1 .- lntroduccib 
La televisió analbgica i digital 
Las camares 
La post produccib 

2.- L'ernrnagatzematge d e  la inforrnació 
Tecnologia 
Sistemes 

3.- Sistemes de compressio 
Sistemec basics de compressi6 de la informació 
Sistemes de compressió d'intormaciú mmultim~dia 

4.- Transmissió de dades multimedia a Internet. 
Protocols de transmissio 
Arquilectures de transmissib multimedia. 

BlBLlOGRAFlA 
BASJCA: 

l .  Alesso, W .P. E-vídeo produccibn de video en lndernet corno 
convergencia de tecnología de banda ancha . Pearson Edtrcation. 2001 . 

2. Mack,S. Streaming Media Bible. Ed Wiley. 2002 



3. Rummel, M.. ProducciOn de video digital para multirnedia. Paraninfo. 
1999 

l. Luini, J.R. Streaming Audio: The FezGuys' Guide 
2. Paniagua Navarro, A. Premiere PRO. Anaya Multimedia. 2003 
3. Pctechguide [en linia] http://ww\ly,pctechguide.com/ 

METODOLOGIA DOCENT: 

3.1 . A ,  TEORIA 
El 33% de les c4asses seran tebriques i per a la seva impartició és farh ús de 
mitjans audiovisuals que permetin una millor exposició de continguts i exemples 

PRA CTIQUES: 
El 66% de les classes es faran en aules informatiques on I'alurnne aprendra a 
utilitzar els programes necessaris per a desenvolupar les practiques 
proposades. 

El 40% de la nota estati formada peis continguts teorics explicats a classe o 
presentc en la bibliografia obligatoria. El 60% restant de la nota estara formada 
per la part practica. 

Per a superar I'assignatura és nececsari aprovar tant eJs continguts tedrics cana 
els practics. Es fa mitja arnb nota igual o superior a 4 punts. 

En segona convocatbria només s l a n  de superar les parts no aprovades. 

La nota final de l'assignatura sera la rnitjana ponderada segonc el percentatge 
anterior. 
ALTRES QUESTIONS 

OBSERVACIONS 

Pes a la part tebrica es necessita: 
- Un ordinador amb PowerPoFnt i connexió a lnternet 
- Un can6 

Per a la part practica es necessita: 
- Una aula d'ordinadors PC arnb connexib a lnternet i amb el 
programari Adobe Photoshop 5.0 o superior, Flash MX 2004 i Adobe 
Premiere 6.0 o superior. 
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