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CARACTERISTIQUES 
 
En el marc de l’assignatura Projectes I  s’entén el concepte de projecte com un 
disseny previ,  un pla de treball,  i una prova que es fa abans de realitzar un producte 
audiovisual acabat. Per tant, el projecte es situa entre el sorgiment d’una idea inicial  i 
l’obtenció d’un producte final. Es posa èmfasi en el procés, i es concreta amb un 
simulacre o prova, del producte final que es persegueix.  
 
La finalitat acadèmica del projecte és que l’estudiant desenvolupi les competències, els 
coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per dissenyar propostes en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual. 
 
 
 
REQUISITS  
 
DOCENT: Es requereix cada membre de l’equip docent domini, en un nivell 
d’especialització  tant en la teoria com en l’aplicació pràctica, la matèria de la qual serà 
professor responsable. Es considera la figura del professor associat com  una figura 
clau per tutoritzar aquests tipus de treballs per la seva vinculació amb el mon laboral 
fora de la universitat. 
  
ALUMNE: Es requereix que l’alumne tingui predisposició per aprofundir en el  domini 
dels llenguatges audiovisuals, i mostri interès per seguir desenvolupant les 
competències instrumentals, (inter)personals i sistèmiques específiques del grau. Se li 
suposarà cert domini tècnic, a més de coneixements i habilitats bàsiques, pròpies del 
curs en el que es troba,  a mes de creativitat per dissenyar un projecte audiovisual amb 
la guia de l’equip docent.   
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FITXA GENÈRICA DEL COORDINADOR DELS EQUPS DOCENTS 
 

TIPUS DE 
PROJECTES 
(Blocs 
temàtics) 

ENCÀRRECS DOCENTS OBJECTIU FINAL 
D’APRENENTATGE 

PREGUNTES BÀSIQUES A 
RESPONDRE 

COMPETENCIES I ASPECTES  A AVALUAR 

Vídeo  
 

Joan Frigola  
Àngels Garcia 
Francesc LLinares  
 
 

Realitzar i presentar 
el disseny d’una 
producció (demo) 

 Què serà la producció (vídeo 
musical..)?  

 Presentació i justificació 
(impacte) de la idea que ha de 
conduir a un producte final 

 Pla de treball: Procés de disseny i 
desenvolupament de la idea al 
producte. Continguts i 
especificacions tècniques 

 Distribució de rols  

 Recursos infraestructurals, 
tècnics, humans necessaris  

 Cronograma 

 Avaluació de l’impacte: 
Indicadors d’avaluació 
 

Treball en equip 
 

Capacitat 
creativa i 

emprenedora 
 

Capacitat 
comunicativa 

 
Compromís ètic 
(capacitat critica 

i autocrítica) 
 

Desenvolupar la 
curiositat i la 

creativitat per 
aplicar-les en 

l'anàlisi i la 
creació de 
productes 

audiovisuals. 

Equilibri entre: 
 el disseny, 

 els continguts, 
 els aspectes formals, 

 el grau d'integració entre 
la teoria i la pràctica,  

i la defensa  
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TIPUS DE 
PROJECTES 
(Blocs 
temàtics) 

ENCÀRRECS DOCENTS OBJECTIU FINAL 
D’APRENENTATGE 

PREGUNTES BÀSIQUES A 
RESPONDRE 

COMPETENCIES I ASPECTES  A AVALUAR 

Guió 
 

Carlos Aguilar 
Lis Costa 
Laura Díez 
 
 

Analitzar críticament i 
dissenyar els 
llenguatges i models 
audiovisuals, entenent 
els seus principis i 
sabent-los aplicar 
(story-board) 

 Quina serà la producció sobre la 
qual es desenvoluparà un guió? 
(documental, ...)  

 Pla de treball: Procés de disseny i 
desenvolupament de la idea al 
producte. Continguts i 
especificacions tècniques 

 Distribució de rols  

 Recursos infraestructurals, 
tècnics, humans necessaris  

 Cronograma 

 Avaluació de l’impacte: 
Indicadors d’avaluació 

 Aspectes ètics 
 
IDIOMA: anglès 

Treball en equip 
 

Capacitat 
creativa i 

emprenedora 
 

Capacitat 
comunicativa 

 
Compromís ètic 
(capacitat critica 

i autocrítica) 
 

Desenvolupar la 
curiositat i la 

creativitat per 
aplicar-les en 

l'anàlisi i la 
creació de 
productes 

audiovisuals. 

Equilibri entre: 
 el disseny, 

 els continguts, 
 els aspectes formals, 

 el grau d'integració entre 
la teoria i la pràctica,  

i la defensa  
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TIPUS DE 
PROJECTES 
(Blocs 
temàtics) 

ENCÀRRECS DOCENTS OBJECTIU FINAL 
D’APRENENTATGE 

PREGUNTES BÀSIQUES A 
RESPONDRE 

COMPETENCIES I ASPECTES  A AVALUAR 

Multimèdia 
 

Jordi Franganillo 
Mariona Grané  
Mª del Mar Suarez 

Realitzar el disseny 
d’una producció  
multimèdia (demo) 
 

 Què serà la producció (joc 
ordinador..)?  

 Presentació i justificació 
(impacte) de la idea que ha de 
conduir a un producte final 

 Pla de treball: Procés de disseny i 
desenvolupament de la idea al 
producte. Continguts i 
especificacions tècniques 

 Distribució de rols  

 Recursos infraestructurals, 
tècnics, humans necessaris  

 Cronograma 

 Avaluació de l’impacte: 
Indicadors d’avaluació 
 

Treball en equip 
 

Capacitat 
creativa i 

emprenedora 
 

Capacitat 
comunicativa 

 
Compromís ètic 
(capacitat critica 

i autocrítica) 
 

Desenvolupar la 
curiositat i la 

creativitat per 
aplicar-les en 

l'anàlisi i la 
creació de 
productes 

audiovisuals. 

Equilibri entre: 
 el disseny, 

 els continguts, 
 els aspectes formals, 

 el grau d'integració entre 
la teoria i la pràctica,  

i la defensa  
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FITXA PER GRUP D’ESTUDIANTS 

 

Aquesta fitxa té com objectiu que cadascun dels grups d’estudiants (5 membres per a 

grup com a màxim) expressin els coneixements/habilitats i interessos  que disposen 

els seus membres  d’una manera destacable, per tal que el Responsable dels Equips 

Docents pugui fer una millor adequació Grup d’Estudiants/Equip Docent. 

 

CONEIXEMENTS   
(per exemple, saber  determinats 
mètodes i tècniques , teories,...) 

HABILITATS (per 
exemple, saber utilitzar 
determinats programes 
informàtics...)  

INTERESOS (orientat cap 
a l’ordenació de les 
línies) 

  

  

  Ordena, de l’1 al 3, quin 
tipus de projecte el Grup 
prefereix fer, sent 1 el 
que més us t’agradaria 
__ Vídeo 
__ Guió 
__ Multimèdia 
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FITXA ALUMNAT 

 

Aquesta fitxa té com objectiu que aquells alumnes que no hagin expressat la seva 

pertinença a un grup, expressi  a nivell individual quins coneixements/habilitats i 

interessos considera que disposa d’una manera destacable, per tal que el Responsable 

dels Equips Docents pugui establir, en primer lloc, els membres que configuraran 

aquests Grups d’Estudiants, i en segon lloc, l’adequació Grup d’Estudiants/Equip 

Docent. 

 

CONEIXEMENTS  (per exemple, 
saber  determinats mètodes i 
tècniques , teories,...) 

HABILITATS (per 
exemple, saber utilitzar 
determinats programes 
informàtics...) 

INTERESOS (orientat cap 
a l’ordenació de les 
línies) 

  

  

  Ordena, de l’1 al 3, quin 
tipus de projecte 
preferiries fer, sent 1 el 
que més t’agradaria 
__ Video 
__ Guió 
__ Multimèdia 
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FITXA AVALUACIÓ TRIBUNALS 

 

Aquesta mateixa graella pot ser utilitzada com a guia per els Tribunals, per tal d’avaluar les 

competències... 

CONEIXEMENTS   HABILITATS 

 Fonaments teòrics del llenguatge 

audiovisual 

 Terminologia  i conceptes propis del 

desenvolupament d’un projecte 

audiovisual 

 Tecnologia necessària per a elaborar 

un “simulacre” de producte 

audiovisual amb la guia d’un equip 

docent 

 Metodologia 

 Deontologia professional 

 Expressar-se amb adequació i eficàcia 

comunicatives, de forma oral i escrita, 

especialment en la presentació d’un 

projecte, en la defensa de la seva viabilitat; i 

en la (contra)argumentació de punts de vista.  

 Mostar habilitats en la construcció discursos 

acadèmics i científics. Elaborar textos 

acadèmics i científics 

 Analitzar i valorar amb una perspectiva 

crítica fenòmens audiovisuals 

 Relacionar teoria i pràctica 

 Buscar, valorar i seleccionar fonts 

documentals 

 


