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Prepara l’estudiant com a especialista 

en la creació i utilització d’entorns 
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o persona-ordinador, i en la creació i 

distribució de continguts Multimèdia.

BACHELOR



Descripció dels mòduls 
 
 

Denominació del mòdul 
MULTIMÈDIA 

Crèdits ECTS, caràcter 
74 Crèdits ECTS (1998 hores)  

Duració i ubicació temporal dintre del pla d’estudis 
Les matèries que composen el mòdul s’imparteixen durant els tres cursos que dura la carrera, Modelat i 
Animació 3D i Producció i Postproducció Audiovisual al primer curs, i Realitat Virtual i Videojocs i 
Desenvolupament d’Aplicacions Interactives durant el segon i tercer. 

Modelat i 
Animació 3D 

 
12 crèdits ECTS 

(324 hores)  
 

Producció i 
Postproducció 

Audiovisual 
 

19 crèdits ECTS 
(513 hores)  

Realitat Virtual i 
Videojocs 

 
19 crèdits ECTS 

(513 hores)  

Desenvolupament 
d’aplicacions 
interactives 

 
24 crèdits ECTS 

(648 hores)  
 

Breu descripció de continguts 
 
En aquest mòdul s’ofereix una formació teòrica i pràctica de les eines actuals 
que permeten generar contingut multimèdia (animació 3D, jocs, web, vídeo, 
àudio, efectes, música, projectes interactius) per a produccions tant del sector de 
l’entreteniment (videojocs, pel·lícules d’animació, clips musicals, etc) com a 
qualsevol altre sector (sanitari, formatiu, cultural, artístic, empresarial, etc). 
 
Al llarg dels tres cursos l’alumne rebrà una formació eminentment pràctica usant 
laboratoris punters com el MediaLab, per realitzar captures de moviment i com a 
plató de TV digital, el SoundFactory, on es realitza tant l’enregistrament d’àudio 
com la postproducció, i la MediaDome, enfocat a la creació de tota mena de 
gamificació i serious games. 
 
Inicialment, l’alumne aprèn les eines i llenguates necessaris per al posterior 
desenvolupament d’aplicacions interactives. Ha de realitzar una producció 
multimèdia passant per totes les fases de desenvolupament, des de la 
concepció de la idea fins a l’entrega final i passant per: l’elaboració de guions 
interactius, el modelat i animació 3D de les escenes i els personatges, les 
diferents capes d’àudio i el muntatge del vídeo final incloent conceptes de 
fotografia, vídeo digital i eines de postproducció. 
 
A partir del segon any, s’avança amb l’aprenentatge de noves eines que 
permetran a l’alumne abordar la realització de tota mena de projectes interactius 
basats tant en instal·lacions específiques com en mons virtuals o una 
combinació d’ambdós. 
 
A la part final del mòdul, l’alumne se centra en la creació de videojocs 
especialitzant-se en els tres perfils involucrats: game designer, artista i tècnic. 
 

 



Desglossament d’assignatures per matèria del mòdul 
MULTIMÈDIA 
 

 Modelat i Animació 3D: Primer curs (12 ECTS) 
 

Assignatures (3): 
 

• Modelat 3D 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 5, 6, 8 
o Competències específiques: 3, 5, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Introducció en el món de la producció digital en 3D, amb especial 
ènfasi en el modelat d’objectes, personatges, escenaris, o qualsevol 
entorn virtual en general, així com tot el procés de texturitzat dels 
mateixos.  
 
L’objectiu principal és transmetre a l’alumne el coneixement sobre les 
principals tècniques de modelat tridimensional: modelar per a videojocs 
i per a produccions cinematogràfiques i aplicació de materials i 
textures. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1.- Introducció al programari 
 
2.- Modelat Eines bàsiques  
2.1- Selecció i Transformació bàsica d'objectes.  
2.2- Primitives i Modificadors.  
2.3- Splines. 
2.4- Objectes de composició.  
 
3.- Modelat Poligonal i personatges  
3.1- Modelatge Low Poly.  
3.2- Modelatge Hi-Res.  
3.3- Modelat de personatges  
3.4- Modelat facial  
 
4.- Materials 
4.1- Utilització de biblioteques.  
4.2- Textures i Mapes.  
4.3- Mapping.  
4.4- Creació de Mapes de composició.  
4.5- Materials avançats.  
4.6- Texturització de personatges.  
 
 

• Animació 3D 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Modelat 3D 



o Ubicació temporal: 1r curs, 3r bimestre 
o Competències transversals: 5, 6, 8 
o Competències específiques: 3, 5, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Introducció en el món de la producció d’animacions digitals, amb 
especial ènfasi en l’animació 3D i la producció de cinemàtiques usant 
càmeres virtuals, així com l’ambientació, il·luminació i renderitzat 
d’aquestes.  
 
L’objectiu principal és transmetre a l’alumne el coneixement sobre les 
principals tècniques d’animació digital: keyframing, curve editor, 
modificadors paramètrics, trajectòries, controladors d’animació i 
sistemes de partícules, a més a més de les tècniques d’ambientació 
d’escenaris: com el procés d’il·luminació i aplicació d’efectes 
ambientals. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1.- Il·luminació i render 
1.1- Llums standard i d'àrea.  
1.2- Il·luminació global.  
1.3- Mental Ray.  
1.4- Render. 
1.5- Efectes ambientals. 
 
2.- Animació 
2.1- Animació bàsica.  
2.2- Keyframing.  
2.3- Track View.  
2.4- Càmeres  
2.5- Recorreguts i altres controladors d’animació 
2.6- Simulació física 
2.7- Sistemes de partícules 

 
 

• Animació de personatges 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: Animació 3D 
o Ubicació temporal: 1r curs, 4t bimestre 
o Competències transversals: 5, 6, 8 
o Competències específiques: 3, 5, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Expandir els coneixements dels alumnes en les tècniques d´animació 
apreses durant l´assignatura d´Animació 3D, posant especial ènfasi en 
els principis de l´animació digital antropomòrfica, incloent les tècniques 
de rigging, morphing i animació de personatges amb cinemàtica 
inversa. Finalment, es veu com integrar la captura de moviment de 
persones reals (Motion Capture) amb un software d´animació i es posa 
tot en pràctica permetent als alumnes realitzar una captura de 
moviment al laboratori MediaLab i editant aquesta animació amb tots 
els conexements apresos durant el curs. 
 



D’aquesta manera, al final del curs, els alumnes seran capaços de 
crear animacions 3D per a personatges de videojocs o per a 
produccions cinematogràfiques. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Conceptes avançats d´animació  
1.1 Acceleracions i Curve Editor  
1.2 Animation Controllers i Wire parameters 
 
2. Animació de personatges 
2.1 Teoria i principis de l´animació 
2.2. Animació antropomòrfica 
2.3 Morphing 
2.4 Rigging 
2.5 Animació d´esquelets 
2.6 Skinning 
2.7 Animació de personatges 
 
3. Motion Capture  
3.1 Motion Builder  
3.2 Captura de moviment amb el sistema Vicon del MediaLab  
3.3 Edició y producció d´animacions 

 
 

 Producció i Postproducció Audiovisual: Primer curs (19 
ECTS) 

 
Assignatures (5): 

 
• Guionatge 

o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 1, 4, 5, 7, 9 
o Competències específiques: 2, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Donar a conèixer els diferents elements que configuren tota creació 
audiovisual, incloent els mecanismes fonamentals, estructurals i locals de la 
dramatúrgia i la narrativa audiovisual, per poder així construir eficaçment 
qualsevol narració en el camp del cinema, el vídeo, la multimèdia, els 
videojocs i la publicitat, principalment.  
 

o Descripció de continguts: 
 
1. De la seqüència al pla.  
2. El camp i el fora de camp.  
3. El moviment.  
4. La composició.  
5. La continuïtat, les el·lipsis i les transicions.  
6. La posada en escena: escenografia, llum, il·luminació, 
caracterització i interpretació.  
7. El muntatge i l´edició.  



8. El so i la música.  
9. Idea, sinopsi argumental, guió literari, guió tècnic i story board. 
 
1. Introducció a la dramatúrgia audiovisual.  
2. Els mecanismes fonamentals, estructurals i locals de la ficció 
audiovisual.  
3. Sobre el guió i el muntatge audiovisual.  
4. Pràctica de guió audiovisual. 
 
 

• Fotografia 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 6, 7, 8, 9 
o Competències específiques: 6, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L´assignatura pretén que l´alumne rebi els coneixements tècnics i pràctics 
suficients per tal que en finalitzar-la aquest sigui capaç de desenvolupar-se en 
el món de la fotografia de forma autònoma, incloent tant els principis de la 
tècnica fotogràfica, el llenguatge de la imatge i la composició, i el tractament de 
la imatge digital un cop capturada. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. La tècnica fotogràfica.  
2. La il·luminació.  
3. El llenguatge de la imatge.  
4. El tractament de la imatge digital. 

 
• Producció de Vídeo 

o Crèdits: 4 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 4, 6, 8 
o Competències específiques:3, 5, 6, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L'assignatura pretén familiaritzar a l'alumne amb totes les eines, equips 
i recursos necessaris per a dur a terme una producció audiovisual. 
S'explicaran pas a pas el funcionament dels equips, els rols que hi 
intervenen i quina funció desenvolupen tots plegats dins d'un projecte 
audiovisual. Per donar una visió pràctica i propera a la matèria els 
alumnes desenvoluparan un projecte pràctic guiat en paral·lel a les 
classes de teoria on podran aplicar en primera persona tots els 
coneixements donats a la part de teoria i fer-se una idea del 
funcionament dels equips i de les tasques que cal dur a terme. 
 

o Descripció de continguts: 
 
0. Introducció de vídeo  
0.1. Característiques del senyal de vídeo  



0.2 Senyals de vídeo  
0.3 Cables i connectors  
 
1. La càmera  
1.1. Introducció  
1.2. Tipus de càmeres  
1.3. Descripció de les parts d'una càmera  
1.4. Suports per a càmeres   
 
2. Formats de Gravació Professional.  
2.1. Evolució dels Formats Professionals.  
2.2. Format BETACAM SP. Característiques i Procés del Senyal. 
 
3. Producció de vídeo en estudi  
3.1. El mesclador de vídeo  
3.2. Sala de control tècnic  
3.3. Il·luminació  
3.4. Configuracions  
 
4. Sistemes d’edició i muntatge 
4.1. Procés d´Autoria d´un DVD.  
4.2. Edició Lineal / No Lineal. 
4.3 Sistemes Integradors. Digitalització de la Producció de TV.  

 
• Producció d’Àudio 

o Crèdits: 4 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 3r bimestre 
o Competències transversals: 4, 6 
o Competències específiques: 6, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
A l´assignatura es descriuen les eines, el programari i els processos 
necessaris per a dur a terme petites produccions musicals així com la 
creació d´efectes sonors per a ser integrats dins d´una producció 
audiovisual i/o multimèdia. Aquests coneixements es posen en pràctica 
durant les sessions de treball al laboratori i amb un entorn de 
programari adient per a la creació de produccions musicals de nivell 
professional. 
 
Els objectius específics que es desenvolupen a l´assignatura son els 
següents:  
 
- Adquirir algunes nocions sobre la naturalesa i les propietats del so 
així com la acústica de sales.  
 
- Conèixer eines i tècniques que permeten generar, captar el so, 
adaptar els nivells pel seu tractament posterior, millorar-lo, modificar-lo, 
mesclar-lo, per a assolir uns reptes artístics concrets, especialment per 
a l´àmbit musical.  
 
- Tenir una primera experiència i aprofundir en l´àmbit de la producció 
musical, amb un entorn integrat i versàtil (SONAR X1 Producer – de 
Cakewalk by Roland). 
 

o Descripció de continguts: 
 



1.  Introducció a l´acústica i l´àudio.  
2.  Procés de creació musical. Nocions d´harmonia i recursos 

bàsics per a la creació musical.  
3.  MIDI 
4. Enregistrament: micròfons i preamplificadors. 
5.  Àudio digital i efectes de so.  
 
6.  Producció i postproducció musical. 
 

 
• Postproducció de Vídeo i Àudio 

o Crèdits: 4 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 4t bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 6, 7, 8 
o Competències específiques: 3, 5, 6, 8, 10 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L´objectiu principal de l´assignatura és el d´introduir als alumnes en els 
processos i l’ús de les eines professionals de postproducció 
audiovisual per tal de capacitar-los per a produir qualsevol producció 
audiovisual cinematogràfica amb un acabat professional.  
 

o Descripció de continguts: 
 

1.  Eines d’edició audiovisual 
1.1 Eines d’edició lineal 
1.2 Eines d’edició no lineal d’audio 
1.3 Eines d’edició no lineal de vídeo 
 
2. Postproducció d'àudio  
2.1. Estudi d'enregistrament/postproducció  
2.2. Mescladors d'àudio  
2.3. Àudio digital  
2.4. Processat d'àudio  
2.5. Tècniques d'edició 
 
3. Postproducció de vídeo  
3.1. Codi de temps  
3.2. Tècniques de composició 
3.3. Tractament de textos 
3.4. Correcció de color 
3.5. Aplicació d’efectes 
3.6. Integració 2D – 3D 
3.7. Renderitzat i exportació 
 

 
 Realitat virtual i Videojocs: Segon i Tercer curs (19 ECTS) 
 

Assignatures (4): 
 

• Jocs Web 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Programació 
o Ubicació temporal: 2n curs, 1r bimestre 



o Competències transversals: 4, 6, 8 
o Competències específiques: 2, 3, 4, 7, 8 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Aquesta assignatura té per objectiu dotar a l’alumne de les habilitats 
necessàries per desenvolupar aplicacions web client interactives 
mitjançant els estàndards web actuals i els llenguatges de programació 
corresponents. 
 
En primer lloc s’ofereix una formació sòlida en la programació 
d’aplicacions web dinàmiques mitjançant HTML5, CSS3 i Javascript, 
per centrar-se, en segon lloc, en les habilitats necessàries per al 
desenvolupament de jocs web 2D amb aquestes o altres tecnologies, 
com per exemple Adobe Flash. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. El web interactiu 
1.1 Ús de Javascript i jQuery amb HTML5 i CSS3 
1.2 Disseny i estructura d’aplicacions web interactives 
1.3 Planes web líquides 
 
2. Creació de jocs web 
2.1 Elements necessaris 
2.2 Arquitectura d’un joc web 
2.3 Sprites 2D 
2.4 Recursos multimèdia 
2.5 Implementació de jocs HTML5 
2.6 Implementació de jocs Flash 

 
3. Publicació de continguts en dispositius mòbils i xarxes socials 
3.1 Característiques de les web apps 
3.2 Phonegap i jQuery Mobile 
3.3 Facebook i Twitter APIs 
 

• Mons Virtuals 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Programació i Modelat 3D 
o Ubicació temporal: 2n curs, 4t bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 6, 9 
o Competències específiques: 2, 3, 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Aquesta assignatura té com a principal objectiu dotar l’alumne la 
capacitat d’integrar múltiples tecnologies per desenvolupar entorns 
virtuals interactius. Els coneixements de què es fa especial ús en 
aquest procés d’integració són: modelat i animació 3D, programació i 
ús de perifèrics interactius. 
 
D’aquesta manera es pretén establir les bases teòriques i pràctiques de les 
quals es composa una aplicació qualsevol de Realitat Virtual. Per una 
banda cal aprofundir en la implementació de sistemes en temps real 
(dinàmica, animació automàtica, agents virtuals) a la vegada que a 
l'alumne se li presenten les eines actualment existents, ja siguin 
llenguatges, programari o perifèrics específics d'entrada / sortida. 



 
En el transcurs del curs, es proposen diversos reptes o escenaris que 
l’alumne haurà d’aprendre a conceptualitzar, dissenyar i implementar 
fent ús de totes les tecnologies o llenguatges que estiguin al seu abast, 
per tal de construir de la manera més àgil i efectiva solucions als reptes 
plantejats en cada escenari. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Sistemes de simulació.  
2. Eines de Realitat Virtual existents.  
3. Planificació de camins per a agents virtuals.  
4. Animació dinàmica en temps real.  
5. Formats estereoscòpics.  
6. Perifèrics d´entrada.  
7. Perifèrics de sortida.  
8. Integració tecnològica 

 
• Game Design 

o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 3r curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 1, 2, 4, 7, 9 
o Competències específiques: 2, 3, 4, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Tenir la capacitat d’idear, conceptualitzar, representar i aplicar 
mecàniques de joc en qualsevol àmbit o aplicació multimèdia, amb la 
finalitat principal d’aconseguir convertir qualsevol procés en una 
experiència d’usuari entretinguda, enriquidora, i, en la mida del 
possible, divertida. 
 
Per aconseguir aquests objectius, aquest curs presenta tots els 
conceptes relacionats amb la teoria de jocs, jugabilitat, experiència 
d’usuari i gamificació, tant des d’un punt de vista tècnic com psicològic, 
per tal de poder mesurar, equilibrar i aplicar tots els factors necessaris 
per fer que l’ús de qualsevol producte pugui resultar una experiència 
satisfactòria. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Context i història dels videojocs 
2. Tipus de jocs 
3. Teoria de jocs 
4. Gameplay i experència d’usuari 
5. Mecàniques de joc 
6. L’obtenció dels plaers i la diversió 
7. L’interès i la motivació 

a. Recompenses 
b. Objectius del joc 
c. El repte i la competició 
d. Gestió de l’equilibri 
e. Narrativa de jocs 

8. El factor social 
9. Elaboració d’un Game Design Document  

 



• Videojocs 
o Crèdits: 8 
o Prerequisits: recomanable Mons Virtuals 
o Ubicació temporal: 3r curs, 3r i 4t bimestres 
o Competències transversals: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
o Competències específiques: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L'assignatura introdueix a l´alumne tots els aspectes relacionats amb la 
creació d´un videojoc, tals com són la producció, el disseny del joc, la 
creació de l´art i la programació. Durant l´assignatura els alumnes 
s´organitzaran en grups simulant petits estudis de videojocs i hauran 
de desenvolupar un joc de principi a final. 
 
L'objectiu principal es assolir un bon nivell de coneixement teòric i 
pràctic sobre el desenvolupament de videojocs 3D, així com l'ús de 
llibreries relacionades amb l’àmbit de creació de videojocs (Motors 
gràfics professionals i llibreries complementàries com OpenAL, 
OpenIL, ODE, Cg,...). 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Conceptualització i disseny d’un videojoc 
 
2. Planificació del procés de producció 

 
3. Creació artística per videojocs 
3.1 Tècniques de texturització  
3.2 Tècniques d´il·luminació amb textures  
3.3 Disseny de personatges i entorns  
 
3. Programació 
3.1 Arquitectura dels videojocs  
3.2 Bones pràctiques de programació  
3.3 Animació de personatges  
3.4 Intel-ligència Artificial  
3.5 Tècniques de pintat  
3.6 Afegint so  
3.7 Xarxa  
3.8 Físiques en el món dels videojocs  
 
4. Gestió en la producció d’un videojoc 
 

 
 Desenvolupament d’aplicacions Interactives: Segon i 

Tercer curs (24 ECTS) 
 

Assignatures (4): 
 

• Instal·lacions interactives 
o Crèdits: 8 
o Prerequisits: recomanable Programació 
o Ubicació temporal: 2n curs, 2n i 3r bimestres 



o Competències transversals: 4, 6, 8 
o Competències específiques: 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
En aquesta assignatura l'alumne aprendrà a conceptualitzar i a 
realitzar instal·lacions on hi hagi una interacció física entre l'usuari i el 
sistema. Els projectes realitzats durant el semestre ajudaran l'alumne a 
entendre les relacions que es poden establir entre el món físic i el 
virtual i la seva aplicació a diversos camps com l'aprenentatge, 
l'ecologia, la salut o l'entreteniment entre d’altres. 
 
Per crear la interacció física s'aprendran tant a crear sensors de baix 
cost (arduino, Phidgets,...), com a programar-los i aplicar-los a 
projectes que es realitzaran tant a nivell individual com en grup. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Conceptualització i disseny d’una instal·lació interactiva 
2. Tecnologies per al control d’instal·lacions interactives 
3. Planificació del procés de producció 
4. Sensors OpenSource 

4.1 Electrónica bàsica 
4.2 Creació de sensors amb arduino 

5. Sensors comercials 
5.1 Wiimote 
5.2 Kinect 
5.3 Phidgets 

6. Visió artificial 
7. Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu 

 
 

• Projecte Interactiu 
o Crèdits: 8 
o Prerequisits: recomanable Instal·lacions Interactives 
o Ubicació temporal: 3r curs, 1r i 2n bimestres 
o Competències transversals: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
o Competències específiques: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L'assignatura, eminentment pràctica, es basa a unificar i posar en 
pràctica els coneixements adquirits en els cursos anteriors. La 
realització d'un projecte interactiu requereix dels coneixements de 
diverses matèries. Durant la carrera, cadascuna de les matèries 
s'estudia per separat per poder adquirir unes habilitats bàsiques en 
cadascuna d'elles.  
 
En aquesta assignatura es barregen totes aquestes habilitats per 
entendre quin és el procés de creació d'un projecte complex i dur a 
terme dos projectes complets, des de la seva concepció fins a la seva 
promoció després del seu desenvolupament. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Conceptualització i disseny d’un projecte interactiu 



2. Planificació del procés de producció 
3. Seguiment i supervisió de la realització d’un projecte interactiu 
4. Promoció, difusió i plataformes de distribució 
5. Vies de tancament d’un projecte interactiu 
 
 

• Desenvolupament artístic d’aplicacions 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Modelat 3D i Disseny 

d’interfícies 
o Ubicació temporal: 3r curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 4, 6, 7, 8, 9 
o Competències específiques: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Una aplicació interactiva pot tenir una funció social, mèdica o educativa 
entre moltes altres. Però un dels desenvolupaments més usats i 
aplicables en altres contextos per a una aplicació interactiva és en el 
món de l'art. Ja sigui per a un museu com per a un teatre o qualsevol 
tipus d'espectacle, el desenvolupament tant conceptual com tècnic ha 
de tenir en compte el tipus d'usuari específic al que ha de satisfer. 
L'assignatura fa un repàs de les últimes tendències en art interactiu i 
proposa, per una banda, la realització de projectes en aquest àmbit per 
explorar noves vies de comunicació amb els usuaris, i per altra banda, 
la manera d’afrontar el procés de producció d’art necessari per a la 
incorporació dels elements visuals o auditius que es requereixen en el 
procés de desenvolupament de qualsevol aplicació interactiva. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1.  Casos d'estudi d'art digital 
2. Art a la xarxa 
3. Mitjans artístics: Fotografia, vídeo, so 
4. Interactivitat tangible 
5. Gràfics 2D 
6. Gràfics 3D 
7. Integració d’elements 3D interactius 
8.  Elements gràfics i recursos de promoció 
 
 

• Desenvolupament tècnic d’aplicacions 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Programació Hipermèdia 
o Ubicació temporal: 3r curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
o Competències específiques: 1, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Per a la realització de la immensa majoria d’aplicacions interactives el 
desenvolupament tècnic, o el que hi ha al darrera de tot audiovisual 
interactiu, és una peça fonamental. Posat que una aplicació interactiva 
pot estar enmarcada en pràcticament qualsevol context, és necessari 
saber planificar adequadament els recursos tècnics de què es disposa, 



escollir les eines més adequades per a cada cas i saber gestionar-se, 
tant a nivell personal com a l’hora de coordinar tasques en grup. 
 
Per això aquesta assignatura pretén donar a l’alumne els 
coneixements necessaris per poder afrontar el desenvolupament tècnic 
de qualsevol repte tecnològic de la forma més adequada possible. 
Aquests coneixements inclouen tant aspectes purament tècnics, com 
ara llenguatges de programació i tècniques de programació, com 
aspectes més transversals o de gestió com les habilitats de treball en 
grup, la gestió del temps i les metodologies de seguiment, integració i 
testeig d’aplicacions. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Plataformes de desenvolupament 
2. Eines de prototipatge 
3. Arquitectures i patrons de software 
4. Dimensionament tècnic de projectes 
5. Distribució de recursos en un desenvolupament tècnic 
6. Coordinació i metodologies de treball en grup 
7. Tècniques de seguiment, integració i testeig de software 
8. Integració de sistemes multidispositiu i multillenguatge 
9. Tècniques d’optimització de codi 
10. Tancament, packaging i distribució de software 
 

 
  



Denominació del mòdul 
PROGRAMACIÓ 

Crèdits ECTS, caràcter 
48 Crèdits ECTS (1296 hores) 

Duració i ubicació temporal dintre del pla d’estudis 
Les tres matèries que componen el mòdul s’imparteixen durant els dos primers cursos de la carrera, 
Fonaments de la Programació al primer i Programació de Dispositius Mòbils i Projectes Web al segon. 

Fonaments de la 
Programació 

 
20 crèdits ECTS (540 

hores) 
 

Programació de 
Dispositius Mòbils 

 
16 crèdits ECTS (432 

hores) 
 

Projectes Web 
 

12 crèdits ECTS (324 
hores) 

 

Breu descripció de continguts 
 
Aquest mòdul ofereix a l’alumne tota la base necessària per a la programació 
d’ordinadors i dispositius. En primer lloc s’inicia amb les bases de la programació 
imperativa bàsica per passar, posteriorment, a la programació orientada a 
objectes. Seguidament s’introdueix tot l’entorn de programació en dues àrees 
avui en dia fonamental: programació en entorn web i programació per a 
dispositius mòbils. Tot això suportat també per un ensenyament de bases de 
dades, imprescindible per emmagatzemar informació de manera eficient. 
   
En aquest entorn tan canviant, s’utilitzaran les tecnologies de programació més 
usades en el mercat actual. Així doncs llenguatges de programació com C i Java 
seran la base dels fonaments de programació, mentre que pels projectes en 
entorn d’Internet  s’utilitza PHP. Com a model de bases de dades es fa servir 
MySQL. Finalment, per a dispositius mòbils actualment es treballa en les dues 
plataformes més actuals com són iOS i Android. 
 

 
 
Desglossament d’assignatures per matèria del mòdul 
PROGRAMACIÓ 
 

 Fonaments de la Programació: Primer curs (20 ECTS) 
 

Assignatures (2): 
 

• Programació 
o Crèdits: 16 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 1r a 4t bimestres 
o Competències transversals: 5, 6 
o Competències específiques: 7, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 



Introducció al món de la programació d'ordinadors. S'estudien els 
conceptes elementals com el d'ordinador i el de llenguatge de 
programació. Es fa una introducció a l'algorísmica a través d'un 
llenguatge de pseudocodi, que permet diferenciar els conceptes teòrics 
i estructurals d'aquells eminentment pràctics, relacionats amb els 
llenguatges de programació. Així mateix, es duen a terme pràctiques 
per posar en pràctica els coneixements assolits a través de llenguatges 
de programació com Java i C. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Introducció a l´ordinador.  
2. Introducció al pseudocodi.  
3. Introducció als llenguatges C i Java.  
4. Tipus estructurats de dades.  
5. Procediments i funcions. 
6. Algoritmes d´ordenació.  
7. Fitxers.  
8. Memòria dinàmica 
9. Disseny modular i estructures de dades lineals.  
10. Introducció a la recursivitat.  
 
 

• Programació Hipermèdia 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Programació 
o Ubicació temporal: 1r curs, 4t bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 5, 6, 8 
o Competències específiques: 4, 7, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
El principal objectiu del programa de Programació Hipermèdia I és la 
formació de l´alumne en el disseny, planificació i desenvolupament 
d'aplicacions amb interfície d'usuari orientades a objectes mitjançant 
llenguatges de programació d'alt nivell com Java i .NET, i els 
fonaments teòrics que li permetin actualitzar-se als canvis constants 
d´aquest sector. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Conceptes avançats de programació orientada a objectes  
 
2. Disseny de software orientat a events  
2.1 MVC i Event driven architecture 
2.2 Components GUI 
2.3 Events d’usuari i controls 
2.4 Gestió d’excepcions i feedback de l’aplicació 
2.5 Patrons de disseny  
 
3. Programació d’interfícies gràfiques d'usuari  
3.2 Layout de components  
3.3 Java Swing 
3.4 Windows Forms 
3.5 Altres GUI APIs 
3.5 Renderitzat de gràfics customitzats  
 



4. Recursos de programació d'alt nivell  
4.1. Arquitectura Java i .NET  
4.2. Manipulació de text i tipus bàsics de dades  
4.3. Arrays i Collections  
4.4. Internacionalització  
4.5. Treball amb streams  
4.6. Multithreading  
4.7. Sockets  

 
 

 Programació de dispositius mòbils: Segon curs (16 ECTS) 
 

Assignatures (2): 
 

• Apps Mòbils Android 
o Crèdits: 8 
o Prerequisits: recomanable Programació Hipermèdia 
o Ubicació temporal: 2n curs, 1r i 2n bimestres 
o Competències transversals: 4, 6, 8 
o Competències específiques: 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris per desenvolupar 
aplicacions natives per Android. Un cop l'alumne finalitzi el curs serà 
capaç de realitzar aplicacions per qualsevol dispositiu Android (incloent 
especialment smartphones i tablets), des del disseny d'interfície fins a 
la seva publicació i distribució. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Introducció a Android 
2. Entorn de desenvolupament: Eclipse i ADT 
3. Arquitectura d’una aplicació Android 
4. Disseny i implementació d’interfícies 
5. Ús de components i interacció d’usuari 
6. Menus contextuals 
7. Recursos multimèdia 
8. Gràfics i animacions 
9. Ús de sensors i llibreries 
10. Emmagatzemament de dades 
11. Serveis 
12. Connexions de xarxa 
 

• Apps Mòbils iOS 
o Crèdits: 8 
o Prerequisits: recomanable Programació Hipermèdia 
o Ubicació temporal: 2n curs, 3r i 4t bimestre 
o Competències transversals: 4, 6, 8 
o Competències específiques: 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 



Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris per desenvolupar 
aplicacions natives per iOS. Un cop l'alumne finalitzi el curs serà capaç 
de realitzar aplicacions per iOS (incloent iPhone, iPad o iPodTouch), 
des del disseny d'interfície fins a la seva publicació a l'App Store. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Introducció a iOS 
2. Entorn de desenvolupament: Mac i Xcode 
3. Llenguatge Objective-C 
4. Gestió de memòria 
5. Disseny d’interfícies amb Interface builder 
6. Comunicació amb delegates i notifications. 
7. Controladors i vistes 
8. Recursos multimèdia 
9. Gràfics i animacions 
10. Ús de sensors i llibreries 
11. Emmagatzemament de dades 
12. Localització 
13. Multithreading 
14. Publicació a la App Store 

 
 
 Projectes web: Segon curs (12 ECTS) 
 

Assignatures (2): 
 

• Bases de Dades 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 2n curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 7, 8, 9 
o Competències específiques: 7, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Introducció als sistemes gestors de bases de dades: conceptes i 
tipologia, llenguatges d'accés i funcionalitats principals. S'introdueix 
una perspectiva de les bases de dades orientades a objectes.  
També es treballa sobre el model de dades corporatiu. Model entitat-
relació. Pas del model conceptual a la implementació.  
Les funcionalitats principals dels SGBD i dels sistemes de fitxers 
sempre es tracten com a usuari avançat i es fa un disseny i 
implementació del model de dades d'un o més casos. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1- Introducció: objectius d'un SGBD.  
2- Arquitectura dels SGBD.  
3- Llenguatges d’accés i model de dades.  
4- Tipus de SGBD 
5- Funcionalitats d'un SGBD.  
6- Aplicació dels conceptes bàsics dels SGBD  
6.1 Transaccions  
6.2 Concurrència  



6.3 Seguretat: permisos i vistes. Introducció a la legislació sobre la 
protecció de dades personals.  
 

• Projectes Web 
o Crèdits: 8 
o Prerequisits: recomanable Programació 
o Ubicació temporal: 2n curs, 2n i 3r bimestres 
o Competències transversals: 3, 4, 5, 6, 7, 8 
o Competències específiques: 1, 4, 7, 8, 9 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
El principal objectiu del programa l'assignatura de Projectes Web és la 
formació de l´alumne en el desenvolupament d'aplicacions web de 
qualsevol magnitud. Es vol que l'alumne descobreixi com es programa 
actualment en aquest entorn i quines són les tendències tecnològiques 
del moment. El temari de l'assignatura es revisa any rere any per tal de 
donar-li la màxima actualitat possible.  
 
L´alumne ha de ser capaç, un cop superada l´assignatura, de crear els 
seus propis programes i implementació tècnica dels seus negocis a 
Internet i poder treballar en qualsevol àmbit relacionat amb l´entorn 
web.  
 

o Descripció de continguts: 
 
Continguts preliminars:  
 
- Conceptes importants del món web  
- Desplegament de la infraestructura web  
 
Continguts dels seminaris:  
 
El contingut dels seminaris pot variar en funció de l'actualitat, però 
inclou:  
 
- Instal·lació i ús d'un framework de desenvolupament web  
- Aprendre a usar un SVN  
- Introducció al PHP i al patró de desenvolupament MVC  
- Aprofundiment en PHP. Herència.  
- Integració de bases de dades i model relacional  
- Motors de plantilles (Smarty)  
- Codis HTTP i redireccions  
- Conceptes de SEO  
- Performance i logs  
- Hosting i dominis 

 
 
 
  



 
Denominació del mòdul 

METODOLOGIA 
Crèdits ECTS, caràcter 

16 Crèdits ECTS (432 hores) 

Duració i ubicació temporal dintre del pla d’estudis 
Les tres matèries que componen el mòdul s’imparteixen durant els dos primers cursos de la carrera, 
Disseny d’Interfícies Gràfiques al primer i Accessibilitat i Creativitat al segon. 

Disseny d’interfícies 
gràfiques 

 
9 crèdits ECTS (243 

hores) 
 

Accessibilitat 
 

4 crèdits ECTS (108 
hores) 

 

Creativitat  
 

3 crèdits ECTS (81 
hores) 

 

Breu descripció de continguts 
 
En aquest mòdul s’ofereix una formació teòrica i pràctica complementària als 
altres mòduls del grau, que permetrà a l’alumne dissenyar les seves pròpies 
aplicacions per tal que tinguin l’aparença desitjada, i que a la vegada siguin 
usables i accessibles. 
 
En aquest mòdul es fa ús del UserLab, que és el laboratori on s’estudia 
l’experiència d’usuari quan interactua amb una aplicació. Aquest laboratori 
compta amb una sala d’immersió domèstica enfocada tant a despatx com a sala 
d’estar, una sala polivalent i una sala d’observació. 
 
En el primer curs, l’alumne aprèn a utilitzar les eines de disseny actuals que, a 
més, permetran posar en pràctica els conceptes que es vagin aprenent al llarg 
del mòdul. Aquests conceptes inclouen els fonaments bàsics de disseny i 
d’usabilitat i posteriorment s’apliquen al disseny d’interfícies. 
 
A partir del segon any, l’alumne rep coneixements d’accessibilitat bàsics que 
haurà de tenir en compte en qualsevol desenvolupament que realitzi. A més, el 
mòdul també es focalitza en el desenvolupament de la creativitat personal com 
una eina fonamental per generar i portar a terme tota mena d’idees innovadores. 
 

 
 
Desglossament d’assignatures per matèria del mòdul 
METODOLOGIA 
 

 Disseny d’interfícies gràfiques: Primer curs (9 ECTS) 
 

Assignatures (3): 
 

• Fonaments de disseny 
o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 



o Ubicació temporal: 1r curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 1, 2, 7, 9 
o Competències específiques: 3, 5, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
La realització de qualsevol aplicació interactiva (pàgina web, videojoc, 
aplicació mèdica,...) pansa per la creació d'una interfície amb la qual 
l'usuari podrà navegar, orientar-se, entendre la informació i en general 
comunicar-se amb el sistema. 
Per a la creació d'aquestes interfícies cal tenir coneixements de 
disseny gràfic que permetin entendre com l'ésser humà entén el seu 
entorn i com pot representar-ho perquè l'usuari se senti còmode, a més 
de crear un estil per a l'aplicació. 
L'assignatura proveeix de coneixements bàsics de disseny gràfic 
aplicables després a qualsevol projecte tant interactiu com de 
comunicació del mateix. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Percepció 
2. Gramàtica de la visió 
3. Percepció de l'espai sobre el plànol 
4. Teoria del color 
5. Tipografia 
6. Composició 
7. Icones 
8. Eina: Illustrator 
9. Eina: Photoshop 
 
 

• Usabilitat 
o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 1r curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 1, 3, 4, 6, 7, 9 
o Competències específiques: 3, 4, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L’objectiu de l’assignatura es basa en aprendre els fonaments bàsics 
de la usabilitat, sistemes d’avaluació de l’experiència d’usuari per a 
poder crear i conceptualitzar projectes a partir de la perspectiva de 
l’usuari. 
 

• Entendre els fonaments bàsics de la usabilitat 
• Entendre la usabilitat com part del procés creatiu i productiu. 
• Conèixer els àmbits d’aplicació de la usabilitat. 
• Conèixer els àmbits d’interacció possibles. 
• Comprendre el concepte de Disseny Centrat en Usuari (DCU). 
• Aprendre a realitzar un test d’usabilitat d’experts. 
• Conèixer les metodologies d’avaluació de projectes mitjançant 

l’experiència d’usuari. 
• Aprendre a realitzar un test de tasques amb la utilització del 

dispositiu Eyetracking. 
 



o Descripció de continguts: 
 

• Conceptes d’usabilitat. 
• Disseny iteratiu. 
• Tècniques d’avaluació. 
• Anàlisi d’expert: heurístic. 
• Test de tasques amb usuaris. 
• Utilització del dispositiu eyetracking. 

 
 

• Disseny d’interfícies 
o Crèdits: 3 
o Prerequisits: recomanable Fonaments de Disseny 
o Ubicació temporal: 1r curs, 3r bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 6 
o Competències específiques: 2, 3, 4, 7, 8, 10 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
La relació entre un sistema i un usuari es formalitza en la interfície 
d'usuari. A través de la interfície, l'usuari accedeix a la informació, la 
manipula i gaudeix d'una experiència interactiva. Així doncs, en el 
disseny de la interfície és fonamental tenir en compte diversos factors 
imprescindibles perquè la navegació sigui satisfactòria. 
En disseny d'interfícies es realitzen exercicis i s’aprenen les 
tecnologies per practicar el disseny més òptim en diversos àmbits com 
a web, videojocs i altres aplicacions interactives. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Modelatge d'usuaris 
2. Anàlisi d'interficies interactives 
2.1 Benchmarking 
2.2 Reticles 
2.3 Esquemes de color 
2.4 La percepció de l'ordre 
3. Disseny d'interficies interactives 
3.1 Creació de conceptes 
3.2 Cardsorting 
3.3 Disseny visual 
4. Arquitectura de la informació 
5. Disseny de continguts 
5.1 Text 
5.2 Imatge 
5.3 Àudio 
5.4 Vídeo 
5.5 Animació 
5.6 Web 
6. Disseny visual 
6.1 Prototips baixa fidelitat 
6.2 Prototips alta fidelitat 
7. Desenvolupament web 
7.1 HTML5 
 

 
 Creativitat: Segon curs (3 ECTS) 



 
Assignatures (1): 

 
• Creativitat 

o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 2n curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 1, 2, 3, 4, 7, 9 
o Competències específiques: 2, 3, 4 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Crear projectes, innovar, pensar noves tècniques d'implementació... es 
pot fer de forma natural, esperant que arribi la inspiració. Però aquesta 
potser no arriba mai. Generar idees no és qüestió de sort. Existeixen 
nombroses tècniques que ajuden a desenvolupar la creativitat i que 
s'han de conèixer perquè el procés creatiu sigui el més profitós 
possible. 
L'assignatura tracta de descobrir en un mateix tot el potencial creatiu 
que posseeix, explorant diferents tècniques que ajudaran a generar 
idees aplicables a multitud de situacions. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Tècniques de generació d'idees 
2. Tècniques de modificació d'idees 
3. Tècniques de selecció d'idees 
4. Tècniques d'implementació d'idees 
 

 
 Accessibilitat: Segon curs (4 ECTS) 
 

Assignatures (1): 
 

• Accessibilitat 
o Crèdits: 4 
o Prerequisits: recomanable Usabilitat i Disseny d’Interfícies 
o Ubicació temporal: 2n curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 6, 7, 9 
o Competències específiques: 2, 3, 4, 8 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
L’assignatura es centra principalment en l’aprenentatge dels fonaments 
d’accessibilitat tecnològica a nivell normatiu i de legislacions vigents. 
L’objectiu també és el de mostrar els diferents perfils d’usuari segons la 
seva capacitat (discapacitats visuals, físiques, auditives,...) per 
conèixer els diferents requisits que necessiten de disseny. 
 

o Descripció de continguts: 
 

• Accessibilitat en web. 



• Accessibilitat software. 
• Accessibilitat per a dispositius mòbils. 
• Accessibilitat en quioscos interactius. 
• Legislació i normatives. 
• Tecnologies d’assistència. 
• Auditories d’accessibilitat. 

 
 
 
  



 
Denominació del mòdul 

GESTIÓ 
Crèdits ECTS, caràcter 

18 Crèdits ECTS (486 hores) 

Duració i ubicació temporal dintre del pla d’estudis 
Les tres matèries que componen el mòdul s’imparteixen durant els dos darrers cursos de la carrera, Gestió 
de Projectes i Màrketing al primer i Emprenedoria i Finances al segon. 

Gestió de projectes 
 

6 crèdits ECTS (162 
hores) 

 

Màrketing i 
comunicació 

 
3 crèdits ECTS (81 

 hores) 
 

Emprenedoria i 
finances 

 
9 crèdits ECTS (243 

hores) 
 

Breu descripció de continguts 
 
En aquest mòdul s’introdueixen aspectes bàsics de gestió i empresa, amb 
l’objectiu d’oferir a l’alumne eines per tal de crear la seva pròpia iniciativa 
empresarial i/o entendre les diferents unitats que intervenen en un negoci que ja 
està en funcionament. Aquests aspectes inclouen el marketing i la comunicació, 
la gestió de projectes, el procés d’emprenedoria i conceptes de legalitat i 
finances. 
 

 
 
Desglossament d’assignatures per matèria del mòdul GESTIÓ 
 

 Gestió de projectes: Segon curs (6 ECTS) 
 

Assignatures (1): 
 

• Gestió de projectes 
o Crèdits: 6 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 2n curs, 3r i 4t bimestres 
o Competències transversals: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 
o Competències específiques: 1 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Obtenir les habilitats pràctiques, conceptes i experiència que permeti 
aplicar els fonaments de la gestió de projectes per desenvolupar un 
projecte real. 
 
En acabar el curs, els alumnes seran capaços de crear un projecte de 
cicle de vida, una estructura de desglossament temporal del treball, un 
pressupost i un pla de gestió de riscos. 
 
Gestió de projectes cobreix tota la gamma d'activitats, des del principi 
fins al final d'un projecte. Aquests inclouen habilitats tècniques com la 



planificació, estimació de costos i la gestió de risc estadístic i abasta 
disciplines complexes, com ara l'abast (producte) la definició, gestió de 
compres, gestió de recursos humans i comunicacions.  
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Conceptes fonamentals 
2. Projecte i cicles de vida del producte 
3. Inici del procés de Gestió de Projectes 
4. Work Breakdown Structure: WBS 
5. Estimació 
6. Programació 
7. Execució del Projecte, Monitorització i Control 
8. Gestió de la Qualitat 
9. Gestió de comunicacions 
10. Gestió de Riscos 
11. Gestió de Compres 
12. Tancament del projecte 

 
 
 Màrketing i comunicació: Segon curs (3 ECTS) 
 

Assignatures (1): 
 

• Màrqueting i Comunicació 
o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 2n curs, 4t bimestre 
o Competències transversals: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 
o Competències específiques: 2 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Aquest curs està dissenyat per introduir l’alumne en el camp del 
màrketing, la publicitat i la promoció. L'èmfasi d'aquest curs estarà en 
el paper de la publicitat i altres elements de promoció en el programa 
de comunicacions de màrqueting integrat (IMC) d'una organització, així 
com en el propi procés de planificació, desenvolupament i execució 
d’IMC. 
 
Els objectius principals són: 
 
Entendre les eines principals de comunicació de màrqueting: publicitat, 
màrqueting directe, Internet, mitjans interactius, promoció de vendes, 
relacions públiques, venda personal, així com els mitjans socials i de 
consum. 
 
Comprendre la importància i com investigar i avaluar les accions de 
màrqueting d'una empresa i la situació de promoció i l'ús d'aquestes 
diverses funcions en el desenvolupament d'estratègies de comunicació 
efectives. 
 

o Descripció de continguts: 
 
MÀRQUETING 



1. Comprenent l'entorn de màrqueting 
2. Tècniques de màrqueting i estratègies de recerca 
3. Comportament del Consumidor 
4. La segmentació del mercat eficaç, l'orientació i el posicionament en 
conseqüència 
5. El màrqueting mix: el concepte de les 4P, 7P o 5C del Producte, 
Branding & Packaging 
6. Preu i Estratègies de Preus 
7. Promoció: Publicitat, relacions públiques, promoció de vendes i la 
venda directa 
8. Les estratègies no convencionals de màrqueting: màrqueting de 
guerrilla, Product Placement i Emboscar la competència 
9. Distribució: logística, venda al detall i la venda directa al client 
10. Entenent el Servei de Màrqueting Mix. Les implicacions ètiques de 
Màrqueting en el Segle 21. 
11. Com construir un Pla de Màrqueting. 
 
COMUNICACIÓ 
1: El paper de la IMC en Màrqueting 
2: El paper de les agències de publicitat i altres organitzacions de 
Comunicació de Màrqueting 
3: Analitzar el procés de comunicació: Source, missatge, canal i 
Factors 
4: Objectius i Pressupost per Programes de Comunicació de 
Màrqueting Integrat 
5: Desenvolupament de la Comunicació Integrada de Màrqueting 
Program 
5,1: Creative Estratègia: Planificació i Desenvolupament 
5,2: Creative Estratègia: Implementació i Avaluació 
5.3: Planificació de Mitjans de Comunicació i Estratègia 
5.4: Avaluació de Mitjans de difusió 
5.5: Avaluació dels Mitjans Impresos 
5,6: Mitjana Support 
5.7: Màrqueting Directe 
5/8: La Internet i mitjans interactius 
5.9: Promoció de Vendes 
10/5: Relacions Públiques, Publicitat i Propaganda Corporativa 
05/11: Vendes personals 
6: Monitorització, Avaluació i Control 
7: Temes especials i Perspectives 
7.1: Publicitat i Promoció Internacional 
7.2: Regulació de la Publicitat i Promoció 
7.3: L'avaluació dels aspectes socials, ètics i econòmics de la publicitat 
i promoció 
 

 
 Emprenedoria i finances: Tercer curs (9 ECTS) 
 

Assignatures (2): 
 

• Emprenedoria 
o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 3r curs, 1r bimestre 
o Competències transversals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
o Competències específiques: 1 
o Objectius de l’aprenentatge: 



 
Aquesta assignatura proporciona una introducció a l'art i la ciència 
d'iniciar una nova aventura empresarial, des de la generació d'idees, 
passant per la preparació de plans de negocis, fins el creixement i la 
recollida de beneficis. 
 
Al final del curs els alumnes hauran desenvolupat habilitats en: 
- Comprendre el procés emprenedor 
- Identificar, desenvolupar, avaluar i llançar noves idees 
- Identificació de les idees per a noves empreses 
- Desenvolupar la seva capacitat de presentar idees d'una manera 
concisa i convincent 
- Avaluar el potencial de les noves idees de negoci per a convertir-se 
en oportunitats de negoci 
- El desenvolupament d'una consciència de les possibilitats i limitacions 
dels diferents models de negoci 
- Integració dels coneixements previs en el desenvolupament d'un pla 
de negocis 
- La identificació dels desafiaments i oportunitats de creixement i 
beneficis 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. El procés de creació de noves empreses 
2. La recerca d’oportunitats de negoci d’alt creixement. 
3. El primer Pla de Negocis: Descripció del Projecte i Presentació 
d'Idees de negoci 
4. De la Idea al Model de Negoci: exemples de models de negoci 
reeixits 
5. El Pla de Negocis: Introducció a les eines d'Estratègia 
6. L’emprenedor 
7. El Pla de Màrqueting 
8. El finançament de la nova empresa 
9. Avaluació de Riscos i Gestió 
10. Gestió del Creixement 
11. Lideratge i Gestió en un negoci empresarial 
 

• Legal 
o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 3r curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 7, 9 
o Competències específiques: 1 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
Aquest curs té la intenció d'apropar a l'alumne el dret més íntimament 
lligat amb el món dels negocis actuals i amb les companyies en 
general. Es parteix de la premissa que qualsevol futur executiu d'una 
companyia haurà de resoldre moltes i molt diferents situacions 
concretes i amb tota seguretat cadascuna d'aquestes situacions tindrà 
les seves pròpies connotacions jurídiques. És fonamental en el món 
complex i tremendament regulat en el qual ens movem avui en dia tenir 
uns principis i coneixements bàsics dels drets que ens assisteixen i de 
les obligacions que hem de complir. 
 
Objectius. 
1. Dominar els conceptes bàsics de dret mercantil i del dret laboral. 



2. Aprendre a detectar riscos jurídics en l'operativa ordinària de la 
companyia i en l'execució de projectes. 
3. Anàlisi de situacions reals des de l'òptica jurídica. 
 

o Descripció de continguts: 
 
DRET MERCANTIL 
I. Conceptes Generals 
1. - Origen, evolució i significat actual del dret mercantil. 
2. - Fonts del Dret mercantil 
3. - Dret Mercantil en el món. 
II. Dret societari 
4. - Les societats mercantils 
5. La Junta General. 
6. Els òrgans d'administració. 
7. Els comptes anuals i l'auditoria de comptes. 
8. La modificació dels Estatuts Socials. 
9. Acords estructurals. 
10. La dissolució i liquidació de les societats mercantils 
11. La transmissió d'accions i de participacions socials. 
III. Llibertat de concurrència, propietat intel · lectual i industrial 
12. Lliure competència i competència deslleial: 
13. Propietat Intel · lectual: 
14. Propietat Industrial: 
 
DRET LABORAL 
I. El Dret del Treball a la U.E. 
II. Normes d'àmbit laboral a Espanya. 
III. La negociació col · lectiva com a font específica del dret del treball. 
IV. El Sindicat. Concepte i notes característiques. 
V. El contracte de treball 
VI. El treballador i les noves tecnologies. 
VII. La jornada de treball. Concepte i règim jurídic. 
VIII. El Salari. 
IX. Vicissituds de la relació laboral. 
X. Suspensió i extinció de la relació laboral. 

 
• Finances 

o Crèdits: 3 
o Prerequisits: cap 
o Ubicació temporal: 3r curs, 2n bimestre 
o Competències transversals: 3, 4, 5, 7, 9 
o Competències específiques: 1 

 
o Objectius de l’aprenentatge: 

 
El principal objectiu és introduir l'alumne en els conceptes bàsics de les 
finances, inclosa l'organització empresarial, el paper del gerent de 
finances, anàlisi de l'empresa, el valor temporal dels diners, la presa de 
decisions d'inversió, la valoració d'accions i bons, i una introducció al 
mesurament del risc i el cost de capital. 
 

o Descripció de continguts: 
 
1. Objectius i govern de l’empresa. 
2. Mercats i institucions financeres. 
3. Comptabilitat i Finances. 



4. Mesura del rendiment corporatiu. 
5. El valor temporal dels diners. 
6. La valoració dels Bons. 
7. La valoració d'existències. 
8. Valor actual net i altres criteris d'inversió. 
9. Cash-Flow Analysis. 
10. Anàlisi de Projectes. 
11. Risc, Retorn i el Cost d'Oportunitat del Capital 
12. Risc, Retorn i Pressupostació de capital 
13. Cost Mitjà Ponderat de Capital i valoració d'empresa 

 
 
  



 
Denominació del mòdul 

PROJECTE FINAL DE GRAU 
Crèdits ECTS, caràcter 

24 Crèdits ECTS (648 hores) 

Duració i ubicació temporal dintre del pla d’estudis 
El projecte final de grau es realitza durant l’últim semestre de la carrera, és a dir, el segon semestre del 
tercer curs, ocupant la major part dels crèdits d’aquest semestre. 

Breu descripció de continguts 
 
El Treball final de grau es la síntesi de tota la titulació. Suposa un Treball 
d’estudi, disseny i implementació d’un projecte en l’àmbit de les TIC i la seva 
gestió. Aquest Treball està guiat per un professor ponent que tutoritza i guia tot 
el desenvolupament. Sota la seva supervisió, l’alumne realitza una memòria amb 
els continguts teòrics i pràctics d’investigació del seu Treball. Alguns seminaris 
complementaris poden ajudar l’alumne a orientar el seu Treball correctament. 
Segons la tipologia del Treball, la dedicació es repartirà de manera diferent. 
 
L’avaluació d’aquest Treball és duta a terme per un tribunal que basarà la seva 
qualificació en la memòria lliurada, la defensa realitzada, i en cas que n’hi hagi, 
la demostració pràctica. La presentació del Treball final de grau és un acte 
públic. Els criteris de qualificacio tindran en compte aspectos com: el domini dels 
coneixements, la metodologia usada, la claritat de la presentació, la capacitat de 
síntesi i exposició oral, les respostes a les preguntes del tribunal, en el cas de 
demostració pràctica, el bon funcionament del projecte desenvolupat, un estudi 
econòmic, un manual d’usuari, en el cas d’un Treball en l’àmbit d’nvestigació, 
l’estudi de l’estat actual, la novetat del tema, i la innovació aportada, entre 
d’altres. 
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