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4.4 Oferta formativa als centres de Terrassa

4.4.1 CITM-Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (Fundació
Universitat Politècnica de Catalunya)

L any 1997 la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va començar a impartir el
títol de Graduat Multimèdia, i va ser el primer títol amb aquesta denominació que es
va crear a Espanya.

En el pla d estudis del Graduat en Multimèdia de la UPC, sempre hem donat una
rellevància especial al tema de la usabilitat i l accessibilitat.

Els nostres estudiants reben una formació completa relacionada amb la metodologia
de Disseny Centrat en l Usuari, la usabilitat i l accessibilitat. Aquesta formació aborda
els fonaments teòrics i les tècniques concretes que s han d aplicar per aconseguir
aplicacions usables i accessibles.

Generals

El Graduat Multimèdia és un títol universitari de Grau, adaptat a l'Espai Europeu

d'Educació Superior.

 

Tipus de títol: Títol propi de la UPC.

 

Nombre de places de nou ingrés (curs 2007-2008): 60 places.

 

Durada i càrrega lectiva: Tres anys, 180 crèdits ECTS.

 

La durada dels estudis és de sis semestres inclòs el projecte final de carrera

(PFC).

 

Cada semestre consta de divuit setmanes lectives.

 

Horaris: Matins

Objetius docents

El Pla d'estudis del Graduat Multimèdia s'ha creat per a què els estudiants

adquireixin competències relacionades amb: les tecnologies, les eines i les

metodologies de la producció multimèdia, la base científica de les tecnologies

multimèdia, el mitjà artístic i del disseny, en especial la comunicació gràfica i
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audiovisual i el desenvolupament del sentit estètic, les tècniques de gestió i els

aspectes econòmics relacionats amb la producció multimèdia, els diversos sectors

de la indústria i dels serveis, on s'integraran els graduats.

A més a més, els estudiants desenvoluparan altres competències genèriques i

valors, com ara, la capacitat d'aprendre, la capacitat de presa de decisió, la

creativitat, la sensibilització en relació a qüestions mediambientals i de

desenvolupament sostingut i la seva actitud solidaria especialment pel que fa a l'ús

de les tecnologies multimèdia i de la imatge.

Estudis

Els estudis que permeten l accés a aquesta titulació són:

 

Batxillerat en qualsevol modalitat i les PAU.

 

Prova d accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 

Cicles Formatius de Grau Superior.

 

COU, FPII.

Prova d'accés del centre

Superar la prova d accés, específica del Centre, que consta de:

 

Qüestionari.

 

Prova psicotècnica.

 

Entrevista personal.

Optatives recomendes

Modalitats

    

Tecnològic Artístic Salut* Humanitats * Optatives
Matemàtiques Dibuix tècnic Matemàtiques Matemàtiques Estètica

Física Història de
l art Física Història de l'art Informàtica

Dibuix tècnic Imatge Dibuix tècnic Lògica i
metodologia

*Ciències de la naturalesa i la salut

*Humanitats i ciències socials
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Imprimir
1r curs

Mòdul Bloc Crèdits

· Matemàtiques
· FísicaCiències

· Interacció humà-computadora
18

Fonaments de
Programació

· Sistemes operatius i fonaments de
programació 6

· Disseny gràfic
· Tractament digital de les imatgesDisseny

· Producció i tractament de gràfics 3D
15

· Guions d'aplicacions audiovisualsComunicació audiovisual · Producció i edició audiovisual 9

Projectes · Projectes relacionats amb les matèries 12

2n curs

Mòdul Bloc Crèdits

· Disseny d'interfícies d'usuari
Interfícies gràfiques d'usuari · Disseny centrat en l'usuari:

Usabilitat i accessibilitat
6

· Sistemes d àudioTecnologies audiovisuals · Sistemes de vídeo 12

· Bases de dades
· Llenguatges d'autorProgramació d'aplicacions

multimèdia i entorns virtuals · Entorns virtuals
9

· Arquitectura i configuracions de
computadores

· Arquitectura de xarxes
Tecnologies de les comunicacions

informàtiques
· Seguretat de les comunicacions

12

· Animació 2DAnimació 2D i 3D · Animació 3D 9

Projectes · Projectes relacionats amb les
matèries 12

3r curs

Mòdul Bloc Crèdits

· Creació de projectes
· Creació gestió i màrqueting d'empresesGestió i empresa

· Legislació i drets d'autor
12

Projecte del semestre 6
Projecte final de carrera 12
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· Vídeo
· Modelat 3D

· Postproducció i Efectes especials
· Animació 3D avançat

· Web 2.0
· Tractament Digital Avançat

· Interactius 3D

*Optatius

· Programació en Flash per a jocs en Internet

30

*Aquests crèdits optatius corresponen al curs 2006-07

                     

4.4.2 Institut del Teatre. Centre del Vallès (inclou l Escola Superior de
Tècniques de les Arts de l Espectacle-ESTAE)

El Centre del Vallès de l'Institut del Teatre va ser creat l'any 1974 per un acord amb l'
Ajuntament de Terrassa. A part de les instal·lacions docents, disposa d'una sala
polivalent, la Sala Maria Plans, i comparteix amb l'Ajuntament de Terrassa el Teatre
Alegria.

L'Institut del Teatre imparteix, al Centre del Vallès, els estudis de l'especialitat d'
interpretació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (opció teatre de gest i opció teatre
de titelles i objectes) i els estudis de Tècniques de les Arts de l'Espectacle.

El Centre té un programa d'activitats que el caracteritza. Realitza cada any una
important tasca de sensibilització envers el teatre mitjançant els cursos d'iniciació, i
una sèrie d'activitats paral·leles, activitats teatrals a la Sala Maria Plans amb la
programació L'Institut proposa.... a cura de postgraduats de l'Institut i grups de
teatre amateur de la comarca, i participa en la programació d'activitats teatrals en el
seu àmbit territorial.

Institut del Teatre
Centre del Vallès
Plaça Didó, 1
08221 TERRASSA
Tel: 93 788 74 40
Fax: 93 788 75 00
Adreça electrònica: it.terrassa@institutdelteatre.cat

Director del Centre: Agustí HUMET i CLIMENT
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Interpretació

L'especialitat d'interpretació proporciona a l'alumne els coneixements teòrics i
tècnics necessaris perquè pugui esdevenir un especialista en el camp de l'art
dramàtic, com a actor professional de teatre, cinema o televisió. Aquesta especialitat
consta de quatre opcions diferents: teatre de text, teatre de gest, teatre de titelles
i objectes, i teatre musical.

 

Opció teatre de text
Estudis superiors adreçats a la formació d'actors i actrius de teatre de text,
tant de repertori clàssic com contemporani. La formació inclou tècniques de
veu, cant i dicció, tècniques del moviment i d'interpretació, teoria i història del
teatre, així com tallers pràctics d'interpretació.

Les classes s'imparteixen a l'Institut del Teatre de Barcelona

 

Opció teatre de gest
Estudis superiors adreçats a la formació d'actors i actrius de teatre visual,
especialment en el teatre de gest. La formació inclou tècniques de teatre de
gest, del teatre de titelles i objectes, tècniques del moviment, de la veu i de la
màscara, teoria i història del teatre, així com tallers específics i
multidisciplinaris. Orientat a alumnes interessats en el teatre de creació i els
nous llenguatges escènics.

Les classes s'imparteixen al Centre del Vallès (Terrassa).

 

Opció teatre de titelles i objectes
Estudis superiors adreçats a la formació d'actors i actrius de teatre visual,
especialment en el teatre de  titelles i objectes. La formació inclou tècniques
del teatre de gest, del teatre de titelles i objectes, tècniques del moviment, de
la veu i de la màscara, teoria i història del teatre, així com tallers específics i
multidisciplinaris. Orientat a alumnes interessats en el teatre de creació i els
nous llenguatges escènics.

Les classes s'imparteixen al Centre del Vallès (Terrassa).

 

Opció teatre musical
Estudis superiors adreçats a la formació d'actors i actrius d'interpretació de
teatre musical. La formació inclou tècniques de veu i dicció, amb especial
èmfasi en el cant i la formació musical, tècniques del moviment i
d'interpretació, teoria i història del teatre, i tallers pràctics d'interpretació
i específics de teatre musical.

Les classes s'imparteixen a l'Institut del Teatre de Barcelona
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Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)

Creada per la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre el 15 de
març de 1999, el programa de formació inicial s'imparteix en col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Catalunya i els continguts i organització dels estudis
han estat elaborats en el marc del projecte FIRCTE, acollit als programes Leonardo
da Vinci de la Unió Europea.

Atorga actualment diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació
professional en les següents especialitats:

 

Tècniques de so

 

Luminotècnia

 

Maquinària escènica

Especialitat de So

Les tècniques de so inclouen tots els aspectes tècnics referits al so i a l'acústica en
l'espectacle: la preparació dels equips (amplificadors, altaveus, micròfons,...),
l'organització, la instal·lació i la manipulació  incloent-hi la conducció de la banda
sonora durant la representació- i el manteniment dels mitjans i dels equips
necessaris.

Especialitat de Luminotècnia

La luminotècnia comprèn tots els aspectes tècnics referits a la il·luminació d'un
espectacle: la preparació dels materials, l'organització del muntatge, la implantació
del equips de control, focus i aparells, la conducció de la il·luminació durant la
representació, el manteniment dels mitjans i dels equips, etc.

Especialitat de Maquinària Escènica

L'especialitat de maquinària teatral inclou totes les tècniques referides a la
maquinària teatral com són: la implantació i muntatge de decorats, la preparació dels
escenaris, la realització dels canvis i desplaçaments de les escenografies durant la
funció, el manteniment i emmagatzematge dels elements escenogràfics, etc.

Servei de Graduats

El Servei de Graduats va iniciar les seves activitats l'any 2004, com a vincle entre el
món acadèmic i el laboral. El Servei posa a disposició dels graduats de les escoles
superiors un seguit de prestacions a fi d'orientar-los i facilitar-los l'accés a la vida
professional. Els objectius generals d'aquest Servei són:
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actuar com a interlocutor entre el món acadèmic i el professional.

 
enfortir la col·laboració i la comunicació amb les diferents escoles de l'Institut.

 
crear un cens d'usuaris i oferir-los suport, assessorament i informació.

A qui s'adreça?

Els graduats de les escoles superiors de l'Institut del Teatre podran accedir al Servei
des del moment de la finalització completa dels seus estudis i durant els quatre anys
següents.

Què fa?

 

Inserció professional

borsa de treball
informació sobre ofertes laborals
convocatòria de beques i premis de l'Institut del Teatre

 

Formació contínua

participació en cursos/masterclass
informació sobre beques i formació especialitzada

 

Cessió/lloguer d'espais d'assaig

 

Atenció personalitzada de consultes

Com accedir-hi?

L'accés a les prestacions del Servei és gratuït. Per tal de beneficiar-se'n és
imprescindible inscriure-s'hi omplint el formulari de sol·licitud que cal recollir
i presentar personalment al Servei.

Som a la seu de Barcelona de l'Institut del Teatre
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Telèfon:  932 273 900
e-mail:   graduats.it@institutdelteatre.cat

4.5 ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), adscrit
a la Universitat de Barcelona

Estudis de Graduat Superior

Els estudis del Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals comprenen Quatre anys,
dividits en dos cicles. El primer cicle comprèn primer i segon curs, on els alumnes
cursen totes les assignatures comunes obligatòries. Aquest primer cicle és de
caràcter teòric i pràctic, amb més presència d aula que de pràctica.


