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Grau en Disseny, Animació i Art Digital
L'objectiu del grau en Disseny, Animació i Art Digital és dotar l'estudiantat d'una formació actual i especialitzada en el
marc de la creativitat digital. L'estudiant serà capaç de dissenyar i desenvolupar productes, continguts i serveis digitals en els
àmbits del disseny, l'animació, la producció audiovisual i l'art digitals, els quals es caracteritzen per un alt grau d'innovació i
creativitat. Aquest objectiu general requereix, d'una banda, una sòlida formació en les capacitats creatives i, de l'altra, el
coneixement i domini de les noves tecnologies i eines digitals del món de la imatge, l'art i l'animació.

Durant els estudis també aprendràs a reflexionar de manera crítica respecte de les tecnologies digitals i en coneixeràs els
avantatges i el context d'aplicació, així com les seves implicacions socials i ètiques. També tindràs la possibilitat de participar
en projectes i laboratoris de creació en col·laboració amb empreses líders de la indústria digital. Tot això ho duràs a terme
mitjançant projectes individuals o participant en equips multidisciplinaris orientats al mercat professional del disseny, l'animació
i l'art digitals, i que et permetran ser capaç d'adaptar-te a un món tecnològic en transformació constant, així com comprendre
la indústria digital actual i els models de negoci predominants.

DADES GENERALS

Durada
4 anys

Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.

Tipus de docència
Presencial

Nota de tall del curs 2022-2023
10,406

Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
6360 € (per any acadèmic) Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de
pagament).

Lloc d'impartició
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Títol oficial
Títol oficial.

ACCÉS

Places nou ingrés
40

Places canvi d'estudis
1

Codi de preinscripció
0000

Nota de tall del curs 2022-2023
10,406. Notes de tall

Ponderacions PAU

https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
https://upc.edu/ca/graus/preus-i-beques
https://upc.edu/ca/graus/preus-i-beques
https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/centres-docents/citm
https://www.upc.edu/ca/graus/acces-i-admissio/notes-de-tall
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Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.

Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS

Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic
europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals
Artista animador/a 2D i 3D.
Productor/a i realitzador/a de continguts audiovisuals.
Productor/a i realitzador/a d'efectes visuals.
Director/a i tècnic/a d'art, fotografia i il·luminació digital.
Dissenyador/a gràfic/a.
Desenvolupador/a de personatges.
Especialista en CGI i processament d'imatge.
Especialista en digitalització gràfica.
Creatiu/iva publicitari/ària.
Dissenyador/a d'experiència d'usuari.
Dissenyador/a d'aplicacions interactives.
Especialista en gamification digital.
Dissenyador/a i gestor/a de continguts audiovisuals per a màrqueting i comunicació.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC

Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC

Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu
nivell d’idiomes.

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

https://www.upc.edu/ca/graus/acces-i-admissio/ponderacions
https://upc.edu/ca/graus/acces-i-admissio
https://universitats.gencat.cat/ca/cercador/?tipusOferta=grau&addForm_univ_2=UPC&accion=cercar&univ=(%22UPC%22)
https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/LegalitzacioDocuments
https://www.upc.edu/ca/graus/calendari-academic
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica
https://www.citm.upc.edu/cat/estudis/grau-animacio/?gotoMenu=pla
https://www.upc.edu
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