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Descrición
Aproximación teórico práctica a modelos de produción audiovisual non tradicionais. A materia ocuparase da
xeral
creación audiovisual en tempo real e sistemas de interactivos de composición visual e sonora.
Competencias
Código
CG3 Capacidade para aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe aos diferentes soportes audiovisuais, a
partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e culturais da historia da imaxe
CG4 Habilidade para expor os resultados dos traballos académicos de maneira escrita, oral ou por medios audiovisuais ou
informáticos de acordo aos canons das disciplinas da comunicación.
CG6 Coñecementos sobre a evolución histórica da imaxe e da cultura audiovisual, nos seus diferentes formatos
CE14 Capacidade para deﬁnir proxectos persoais de creación innovadora que contribúan ao coñecemento ou
desenvolvemento das linguaxes audiovisuais ou á súa interpretación
CE19 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías audiovisuais (fotografía, cinema, radio, televisión e multimedia) en función
das súas capacidades expresivas.
CE24 Coñecemento e aplicación das técnicas e procesos de produción e realización audiovisual nos formatos e soportes
contemporáneos
CT2 Ser capaz de traballar en equipo e de comunicar as propias ideas mediante a creación dun ambiente propicio.
CT3 Ser capaz de asumir riscos expresivos e temáticos, aplicando solucións e puntos de vista persoais no
desenvolvemento dos proxectos.
CT4 Ser capaz de organizar as tarefas, realizándoas de maneira ordenada e adoptando con lóxica as decisións prioritarias
nos diferentes procesos de produción audiovisual.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
1 - Atopar solucións tecnolóxicas ﬂexibles a propostas narrativas e estéticas non vinculadas con
medios tradicionais de produción audiovisual

CG6

2 - Deseñar solucións narrativas e tecnolóxicas con autonomía en función das necesidades dun
proxecto experimental e exploratorio

CG6

3 - Desenvolver e estruturar discursos audiovisuais en directo.

CG3
CG6

4 - Vincular, a través dos novos medios, propostas estéticas e narrativas de carácter audiovisual a CG4
valores de marca.
CG6

Competencias
CE14
CT2
CE19
CT3
CE24
CT4
CE14
CT2
CE24
CT3
CT4
CE14
CT2
CE19
CT3
CE24
CT4
CE24
CT2
CT3
CT4

Contidos
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Tema
Bloque 1: Antecedentes e desenvolvemento dos - Tecnoloxía e creatividade na producción audiovisual
novos medios.
- O nacemento dos novos medios.

Bloque 2. Creación audiovisual en tempo real

- Cultura dixital, software e creación audiovisual
- Xestión do tempo e o espazo en artes visuais desde a perspectiva da
narrativa cinematográﬁca
- Exploración da narrativa en tempo real: Fragmentación e bucle.
- Automatización de procesos e estética xenerativa
- Introducción a Resolume Arena

Bloque 3. As formas dos novos Medios

Bloque 4. Tendencias tencolóxicas na creación
audiovisual en tempo real

- Interfaz Gráﬁca de Usuario
- Computer Vision
- Glitch
- CGI postrealista
- Machine Learning: Uso do Wekinator
- Software procedural: Programación creativa visual basada en nodos

Bloque 5. Intervención do espazo e
interactividade

- Introducción a Touchdesigner
- A superﬁcie de proxección como elemento escénico

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
8
9
17
Estudo de casos
4
13
17
Presentación
1
3
4
Prácticas de laboratorio
30
30
60
Lección maxistral
15
15
30
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
20
22
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Estudo de casos
Presentación
Prácticas de laboratorio
Lección maxistral

Descrición
Deseño, desenvolvemento e produción dunha peza audiovisual de creación en tempo real
Produción dunha peza de Branded Content
Visionado e análise de contidos audiovisuais relacionados cos traballos tutelados
Presentación dos proxectos da materia; FRagmentación e Proxecto ﬁnal
Exploración de software de creación audiovisual en tiempo real: Resolume Arena + Touchdesigner
Exposición dos fundamentos teóricos asociados aos Novos Medios no contexto da Narrativa
Audiovisual

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado

Aplicación de técnicas de aprendizaxe baseada en proxectos

Presentación

Presentación dos proxectos prácticos a desenvolver durante e semestre

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Traballo tutelado

PROXECTO 1: Fragmentación en tríptico e adaptación en
tempo real dun discurso cinematográﬁco lineal

60

CG3
CG6

20
20

CG4
CG4
CG6

CE14
CE19
CE24

CT2
CT3
CT4

CE19

CT4
CT3

PROXECTO 2:Deseño, produción e posta en escena dun
proxecto de creación audiovisual en tempo real.

Presentación
Exame de preguntas de
desenvolvemento

PROXECTO 3: Producción dun making of do proceso de
producción do proxecto 2 incluíndo entrevistas.
Presentación/s dos prototipos dos dous proxectos
Desenvolvemento dunha análise a propósito de unha peza
de Novos Medios

Outros comentarios sobre a Avaliación
O método de avaliación será de tipo continuo, cunha atención permanente ao desenvolvemento dos traballos que levarán a
cabo; ás achegas en discusións e debates e a actitude participativa e positiva do alumno co ﬁn de adquirir os coñecementos
e alcanzar os obxectivos deﬁnidos na materia
Para poder facer a media é necesario superar tanto a proba teórica como o apartado práctico da materia.
Para aprobar a materia en segunda convocatoria o sistema de avaliación é o mesmo, podendo realizarse os proxectos en
parellas ou ben adpatando o volume de traballo o desenvolvemento individual do mesmo.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Manovich, Lev, El lenguaje de los nuevos medios de comuicación, 2001
Aitken, Doug, Broken Screen: Expanding The Image, Breaking The Narrative: 26 Conversations with Doug
Aitken, 2005
Holly Willis, New Digital Cinema: Reinventing the Moving Image, 2004
Youngblood, Gene, Cine Expandido, 2012
Bibliografía Complementaria
Manovich. Lev, El software toma el mando, 2013
Spinrad, Paul, The VJ Book, 2005
Skandar, Xarene, VEJA, 2006
Dixon, Steve, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation,
2007

Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Traballo de Fin de Grao/P04G070V01991
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Guión e deseño multimedia/P04G070V01901
Guión, produción e realización de programas de ﬁcción/P04G070V01602
Guión, produción e realización para televisión/P04G070V01502
Narrativa audiovisual/P04G070V01503
Posprodución audiovisual/P04G070V01702
Outros comentarios
É unha materia que require dunha implicación importante por parte do alumno no que se reﬁre á súa capacidade de buscar
solucións imaxinativas en contextos creativos abertos e multidisciplinares.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID19, a Universidade establece una planiﬁcación extraordinaria que se activará no
momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a
docencia nun escenario non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas
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garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun
xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación)
polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e
institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Non se contemplan modiﬁcacións nas metodoloxías docentes coa única salvedade
de que os contidos teóricos poderán ser impartidos de xeito non presencial ou ben que os traballos deban desenvolverse en
formato de prototipo por imposibilidade de acceder ao equipamento técnico necesario.
Os mecanismos non presenciais de atención ao alumnado (titorías) serán o
despacho virtual do campus remoto no horario indicado e o correo electrónico.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se contemplan modiﬁcacións nos sistemas de avaliación máis aló da
posibilidade de que algunha das probas de avaliación teñan que realizarse de xeito
non presencial.

Páxina 4 de 4

