
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2021 / 2022 - Ikasgaiaren planifikazioa

[MDD202] KOMUNIKAZIO BISUAL AURRERATUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU
ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa GAITASUN PERTSONALAK

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2018 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4 Ordu/aste 2,28 Orduak guztira 41 irakastordu + 59 irak. gabeko ordu = 100 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO BISUALA
DISEINUAREN METODOLOGIA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MDCE03 - Irtenbide sortzaileak eta iraunkorrak proposatzea (gizartea-ingurumena-ekonomia) produktu eta zerbitzu berritzaileen bidez,
enpresa estrategiari erantzuteko
MDCE06 - Produktu eta zerbitzu berriak ateratzeko estrategia definitzea, merkatuan duten posizionamenduaren arabera
OROKORRAK
MDCB01 - Diseinuko proiektuen garapena eta emaitza modu eraginkorrean eta konbentzitzeko moduan komunikatzea, ahoz, idatziz eta
grafikoki, helburuko publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari, ingelesez eta gaztelaniaz
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RMD132  Irudikatzeko teknikak erabiltzea, diseinuko proiektu baten testuingurua eta funtsezko elementuak sintetizatzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

3 h. 4 h. 7 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 12 h. 16 h. 28 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%80

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 
  

  

  RMD133  Animazioak diseinatzea produktu/zerbitzu baten balioa erakusteko, erabileraren esperientziatik

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko 3 h. 4 h. 7 h.
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materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea
Ariketak egitea banaka eta taldean 12 h. 16 h. 28 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%80

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 
  

  

  RMD134  Diseinu grafikoko proiektuak gauzatzea, alderdi tekniko guztian kontuan hartuta, bai euskarri inprimatuetan bai
digitaletan

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 4 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 9 h. 15 h. 24 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%80

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

EDUKIAK

1. Ikasgaiaren helburua
Produktu/zerbitzu baten aurkezpena.

Azalpen bideoak eta bideo informatiboak.

Softwarearen aurkezpena: Erabilerak, adibideak, profesionalak.

2. After Effects programara sarrera
Interface-aren ezagutza

Tresnak

Konposizioa

Elementuen propietateak

Bideo formatuak Esportazioa

3. Animazioa I. Testuak, solidoak, maskarak.

Testu, solido eta maskaretara sarrera.

Fotograma klabe basikoekin animazioa.
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2D/3D testu, solido eta maskaren animazioa.

Objetuentzako jarraipen ibilbideak.

1. ariketaren entrega: Guggenheim Bilbao bisitak

 

4. Animazioa II. Formak eta null objektuak 
Testuak II

Abiadura grafiken bitartez, fotograma klabeen animazioa.

Formetara sarrera

Formen animazioa

Testu eta bektoreak formetara pasatzea.

Null objektuak

Mugimendu desenfokea. Motion blur.

2. ariketaren entrega: TB gortina / TB kanal baten identitatearen rebranding-a.

5. Doitze kapak eta FX efektuak
Efektuen sortzea. Bideo baten azken textura.

Doitze kapak

6. Tracking 
Posizioaren bitartez animazioa (manuala).

Tracking (automatikoa).

Fotograma klabeen esportazioa.

8. Kamarak eta 3D objektuak

 

7. Kamarak eta 3D objektuak
 

8. Audioa
3. ariketaren entrega: Tipografia mugimenduan

***

Ikus-entzunezkoen lengoaia ikonikoa. Testuak lengoaia bisualean (grafikoan)

Azken lanaren entrega

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Bideoen proiekzioak
Informatikako praktikak burutzea
Titulazioaren software espezifikoa
Ikasgaiaren transparentziak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ESTRATEGICO12&ejecuta=15&_ST

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MDD202] KOMUNIKAZIO BISUAL
AURRERATUA

3/3  

http://www.tcpdf.org

