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Prerequisits

Coneixements previs de composició visual i informàtica per a usuari

Objectius

         Té en general com a objectiu l'estudi de tots els grafismes en webs i mòbils, des del punt de vista del disseny i
         composició visual. Permet reflexionar sobre la seva implicació en les necessàries representacions gràfiques i

    documentals associades a imatge i continguts.

Competències

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges,
treballs acadèmics, exposicions, etc.
Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la
comunicació interactiva.
Dissenyar i crear interfícies usables basades en les necessitats dels usuaris i estèticament atractives.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.

Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
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Diferenciar allò substancial d'allò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
Diferenciar els conceptes clau del disseny visual i les principals eines digitals.
Identificar i seleccionar elements estètics per al disseny d'interfícies.
Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
els projectes, a curt o mitjà terminis, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

  1. Generalitats del disseny gràfic

    2. Tipologia general: Llenguatges i metallenguatges

   3. Els productes gràfics en web

 4. Interactivitat en web

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

El desenvolupament de l'assignatura implica la realització de diferents tipus d'activitats formatives:

- Activitats dirigides

a) Classes magistrals: explicació dels conceptes teòrics i anuncis i regles per a pràctiques.

c) Pràctiques al Laboratori. Els principals objectius són que l'alumne / a realitze pràctiques de disseny.

- Activitats supervisades

a) Tutories presencials individuals o en grup. La seva finalitat és resoldre problemes d'aprenentatge.

- Activitats autònomes

a) Els alumnes / as hauran de fer les lectures indicades com a obligatòries i totes les activitats planificades per
a un correcte desenvolupament de la teoria i les pràctiques en el Laboratori; a més de l'estudi amb una lectura
comprensiva de la bibliografia bàsica.

Activitats d'avaluació

(Part d'una sessió presencial es dedicarà a la realització d'un examen escrit).

En total, hi participen 1 professor / a que s'encarrega de les classes magistrals de la teoria i dos professors /
es en pràctiques que desenvolupen activitats individuals o en grup.

La situació sanitària podria fer que les sessions, en lloc de presencials, hagin de ser telemàtiques.
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La situació sanitària podria fer que les sessions, en lloc de presencials, hagin de ser telemàtiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb suport TIC 24 0,96 5

Preparació pràctiques laboratori 40 1,6 3, 4, 6

Pràctiques de laboratori 30 1,2 5, 6, 9

Tipus: Supervisades

Tutories (activitat presencial individual o en grup orientada a resoldre problemes
d'aprenentatge)

13 0,52 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi: Lectura i síntesi de documents científics 40 1,6 3, 4

Avaluació

      L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt de
        activitats, el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

       Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, caldrà haver obtingut una nota de 3,5.
       algunes   Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són pràctiques col·lectives que

  representen un 25% de la qualificació.

Tenint en comte que el pes de la teoria és de l' 40%, serà obligatori aprovar-la atès que la resta de
l'assignatura obté qualificacions grupals de dues o quatre persones.
Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, caldrà haver obtingut una nota de 3,5. Les activitats
que queden excloses de l' procés de recuperació són algunes pràctiques col·lectives que representen un 25%
de la qualificació.

En cas de segona matrícula, l' alumnat podrà fer una única provade síntesi que consistirà en un examen
global. La qualificació de l' assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

L' estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d' identitat,...) que pugui
conduir a una variació significativa de la qualificació d' un acte d' avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d' avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l' assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Examen escrit 40% tenen de demostrar coneixements teòrics de les
lectures i lliçons magistrals

1 0,04 2, 4, 5, 7
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Lliuraments treballs
pràctics colectius

30% totes les activitat de les participacions,
presentacions i defenses davant del grup

1 0,04 2, 3, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13

Lliuraments treballs
pràctics individuals

30% El treball pràctic s'elabora individualment i tenen un
conjunt d'activitats a desenvolupar

1 0,04 1, 4, 6, 7, 8, 9,
10
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Programari

Edició de video (Shotcut, DaVinci o similar)

Edicions gráfiques (Affinity, Inkscape, Gimp o similar)
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