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nom

PRIMER SEGON

00501. Llenguatge fotogràfic 00901. Introducció als mitjans audiovisuals 

00502. Tècnica fotográfica i tractament de la imatge 00902. Comunicació i llenguatge audiovisual: recursos expressius 54h

00503. Fotografia aplicada a projectes de l’especialitat 00903. Tècniques i tecnologies  de realització audiovisual 63h 

00801. UF1  Introducció 15 h 00904. Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual  63h

00802. Tractament de la imatge bitmap 40 h 00102. Incorporació al treball: El procés de cerca de feina

00803. Tractament de la imatge vectorial 44 h 00103. Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propì.

01101. Evolució històrica de la tipografia 00101. Marc legal de les arts plàstiques i disseny: Les propietats especials. 

01102. El signe gràfic i tipogràfic 00201. Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 002. FPE

01103. Aplicació tipogràfica 00301. Projecte integrat 003. Projecte Integrat

011RG. Recursos gràfics (unitat pròpia) 00601. La comunicació visual i les seves manifestacions.  La imatge audiovisual i 

01201. Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició 00602. Història de la imatge audiovisual i multimèdia: Antecedents, evolució i actualitat 

01202. Llum i color. Relacions. Valors simbòlics 00403. Base de dades. Organització d'arxius 37h 004. Llenguatge de programació

01203. Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa 00705. Interacció i aplicació gràfica 007. Interfícies gràfiques d'usuari

01301. Teoria de la imatge 013. Teoria de la 01004. Metodologia i procediments. Disseny i producció multimèdia. (200h) 010. Projectes de gràfica interactiva

00401. Conceptes bàsics de programació 25h

00402. Llenguatge de programació 70h

00701. Introducció a l'entorn gràfic

00702. L' interfície gràfica d'usuari

00703. Sistemes perifèrics d'informació

00704. Percepció i tècniques d'usabilitat

01002. Introducció als projectes de Gràfica interactiva.

01003. Estructura i planificació del disseny web (110h)

01005. Noves plataformes interactives. (45h)

01006. Anàlisi i presentació dels projectes de Gràfica interactiva

009. Llenguatge i tecnologia 
audiovisual

006. Història de la imatge audiovisual i 
multimèdia

005 Fotografia

008. Mitjan s 
Informàtics

011. Recursos gràfics i 
tipogràfics

012. Fonaments de 
representació i 
expressió visual

004. Llenguatge de 
programació

007. Interfícies 
gràfiques d'usuari

001. FOL

010. Projectes de 
gràfica interactiva


	19 20 GRAFIN

	PRIMER: Off
	00501 Llenguatge fotogràfic: Off
	00502 Tècnica fotográfica i tractament de la imatge: Off
	00503 Fotografia aplicada a projectes de lespecialitat: Off
	00801 UF1  Introducció 15 h: Off
	00802 Tractament de la imatge bitmap 40 h: Off
	00803 Tractament de la imatge vectorial 44 h: Off
	01101 Evolució històrica de la tipografia: Off
	01102 El signe gràfic i tipogràfic: Off
	01103 Aplicació tipogràfica: Off
	011RG Recursos gràfics unitat pròpia: Off
	01201 Elements plàstics i visuals Morfologia i dinamisme de la composició: Off
	01202 Llum i color Relacions Valors simbòlics: Off
	01203 Forma i espai Anàlisi representació i interpretació creativa: Off
	01301 Teoria de la imatge: Off
	00401 Conceptes bàsics de programació 25h: Off
	00402 Llenguatge de programació 70h: Off
	00701 Introducció a lentorn gràfic: Off
	00702 L interfície gràfica dusuari: Off
	00703 Sistemes perifèrics dinformació: Off
	00704 Percepció i tècniques dusabilitat: Off
	01002 Introducció als projectes de Gràfica interactiva: Off
	01003 Estructura i planificació del disseny web 110h: Off
	01005 Noves plataformes interactives 45h: Off
	01006 Anàlisi i presentació dels projectes de Gràfica interactiva: Off
	nom: 
	005 FotografiaRow1: 
	008 Mitjan s InformàticsRow1: 
	011 Recursos gràfics i tipogràficsRow1: 
	SEGON: Off
	00901 Introducció als mitjans audiovisuals: Off
	00902 Comunicació i llenguatge audiovisual recursos expressius 54h: Off
	00903 Tècniques i tecnologies  de realització audiovisual 63h: Off
	00904 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual  63h: Off
	00102 Incorporació al treball El procés de cerca de feina: Off
	00103 Empresa i iniciativa emprenedora El treball per compte propì: Off
	00101 Marc legal de les arts plàstiques i disseny Les propietats especials: Off
	00201 Fase de formació pràctica en empreses estudis o tallers: Off
	00301 Projecte integrat: Off
	00601 La comunicació visual i les seves manifestacions  La imatge audiovisual i: Off
	00602 Història de la imatge audiovisual i multimèdia Antecedents evolució i actualitat: Off
	00403 Base de dades Organització darxius 37h: Off
	00705 Interacció i aplicació gràfica: Off
	01004 Metodologia i procediments Disseny i producció multimèdia 200h: Off
	009 Llenguatge i tecnologia audiovisualRow1: 
	001 FOLRow1: 
	002 FPERow1: 
	003 Projecte IntegratRow1: 
	012 Fonaments de representació i expressió visualRow1: 
	013 Teoria de laRow1: 
	004 Llenguatge de programació: 
	007 Interfícies gràfiques dusuariRow1: 
	010 Projectes de gràfica interactiva: 
	006 Història de la imatge audiovisual i multimèdiaRow1: 
	004 Llenguatge de programacióRow1: 
	007 Interfícies gràfiques dusuariRow1_2: 
	undefined: 


