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Altres MU + anivellació

Hi ha sectors empresarials molt diversos que demanen un perfil 
clar format en disseny i tecnologies creatives, amb alts nivells de 
preparació i coneixements multidisciplinaris. La demanda, els 
darrers anys, d'especialistes en disseny gràfic, il·lustració, 
animació 2D i 3D, infografia, disseny de llocs web o 
desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils ha 
crescut exponencialment; també el nombre d'empreses que 
aquests nous professionals han posat en marxa com a 
emprenedors.

Així doncs, les persones titulades podran treballar en àmbits de 
la creació artística aplicada com ara el disseny gràfic, el disseny 
audiovisual, el disseny editorial, el disseny web i d'aplicacions 
mòbils, el disseny de videojocs, la il·lustració, l'animació, la 
creació publicitària, etc.

Pràctiques en empreses
Les pràctiques, que són de caràcter voluntari, suposen un 
primer contacte amb el món empresarial, vàlid per al 
currículum professional. A més, es poden convalidar per 
crèdits. Hi poden participar els estudiants matriculats en el 
tercer curs i es fan en empreses de disseny industrial, tèxtil, 
ceràmic, audiovisual o gràfic; editorials, i estudis de decoració 
i fotografia; galeries d'art, fundacions culturals i museus; i en 
agències de publicitat.

Hi ha diversos programes de pràctiques en empreses a 
l'estranger les convocatòries dels quals s'obrin tots els anys 
(Erasmus Pràctiques, Leonardo i Blasco Ibáñez).

Aquest grau permet a l'accés a:

El Grau en Disseny i Tecnologies Creatives s'emmarca en l'àmbit 
professional derivat de l'aplicació dels processos artístics en les indústries 
culturals, que es desenvolupen de forma independent de la pràctica 
artística. Aquestes indústries culturals es dirigeixen a la producció de béns i 
serveis relacionats amb l'encàrrec professional i amb la creació, la 
producció i la comercialització de continguts creatius de naturalesa cultural. 
Aquest ús professional i aplicat dels processos artístics implica avui un 
coneixement profund dels usos visuals en els diferents mitjans i formes de 
comunicació, la comprensió de solucions funcionals i estètiques, així com 
la utilització de tècniques variades que en molts casos requereixen noves 
tecnologies.

Pots passar de 3 a 10 mesos (és a dir, un curs acadèmic complet) en alguna 
de les 120 universitats de 35 països diferents amb les quals la Facultat té 
convenis d'intercanvi.

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

Gaudeix de campus enormes i 
d’espais dissenyats per a tu, 
com la Casa de l'Alumne.

Practica fins a 40 esports 
diferents a les nostres 
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua: 
classes d'idiomes, descomptes en transport 
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a 
la inserció laboral…
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 72.00 102.00 0.00 6.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Fonaments de la Imatge Digital

Fonaments de Programació

Fonaments del Color

Fonaments del Dibuix i l'Anatomia

Fonaments del Disseny

Fonaments del Volum

Història del Disseny i de les Tecnologies Creatives

Formació obligatòria
Elements del Disseny

Gestió d’Empreses

Il·lustració, Llenguatges i Tècniques

Metodologia per al TFG

Mitjans Audiovisuals

Mitjans Interactius

Principis Bàsics de l'Animació

Teoria de la Comunicació

Tipografia

Formació optativa
Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2

Anatomia Artística per a l'Animació i la Il·lustració

Anglès B2

Animació Stop Motion

Animació 3D

Animatrònica

Aplicacions per a Dispositius Mòbils: Disseny i 
Desenvolupament

Aplicacions Web

Comunicació Gràfica

Desenvolupament de Videojocs

Digital Compositing

Direcció de Fotografia

Disseny d'Espais Publicitaris i Escenografia.

Disseny d'Interfície d'Usuari

Disseny de Videojocs

Disseny Editorial

Disseny Web

E-Publishing.

Fotografia Publicitària i de Producte

Fonaments de l'Animació 2D

Identitat Visual

Il·lustració Narrativa

Impressió 3D

Intercanvi Acadèmic I - A; I - B; I - C; I - D

Intercanvi Acadèmic II - A; II - B

Intercanvi Acadèmic III - A; III - B

Intercanvi Acadèmic IV - V

Màrqueting Digital

Màrqueting en Les Tecnologies Creatives

Modelatge 3D

Preproducció d'Animació

Producció Animació

Producció Gràfica i Art Final

Projectes d'Animació

Projectes de Comunicació Interactiva

Projectes de Disseny i Direcció d'Art

Projectes d'Il·lustració

Projectes de Realització Publicitària

Soundtrack i Postproducció d'Àudio

Tècniques d'Estampació Aplicades

Teoria i Anàlisi de l'Animació

Teoria i Anàlisi dels Mitjans Interactius

Teoria i Anàlisi del Disseny i la Il·lustració


