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3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

REALITZACIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA INTERACTIUS + ANGLÈS TÈCNIC I – S:

Genera  i  adapta  mòduls  d'informació  multimèdia,  integrant  so  i  text,  relacionant  la  modalitat
narrativa dels projectes multimèdia amb l'ajust de les característiques tècniques i formals de les fonts
i mòduls d'informació:

c) S'han integrat en mòduls d'informació les fonts de textos ajustant les seues característiques
tècniques i formals.
d) S'han realitzat els mòduls d'àudio (locucions, música i efectes de so), segons l'estil definit
en el projecte i ajustant les característiques tècniques de les fonts als requisits.
e) S'han editat els mòduls d'informació (textos i àudio), aplicant criteris expressius i estètics
compatibles amb els requeriments del projecte.

Construeix la interfície principal de navegació i control, valorant les possibilitats d'aplicació de criteris
ergonòmics,  d'accessibilitat,  usabilitat  i  disseny  per  a  tots,  que  optimitzen  el  funcionament  dels
productes:

a)  S'han  establert  els  elements  de  la  interfície  principal  de  navegació  i  s'han  dotat  de
funcionalitat i control, seguint les especificacions del projecte i la normativa de disseny per a
tots.
b)  S'han  estructurat  les  pantalles,  pàgines  o  nivells  del  producte  multimèdia  o  videojoc,
utilitzant les ferramentes d'autor i ajustant-se a les especificacions del projecte.
c) S'ha establit  i  comprovat el  maneig dels esdeveniments i  l'actualització dels estats dels
diversos elements de la interfície.
d) S'ha definit l'orde dels canvis de focus dels elements de la interfície, facilitant la interacció a
través de distints dispositius d'entrada.
e) S'han evidenciat les zones actives de la interfície, assegurant el seu reconeixement per part
de l'usuari i atenent als criteris ergonòmics, d'accessibilitat i usabilitat.
f) S'han establert els controls de reproducció, quan siguen necessaris, identificant el nivell
d'interacció requerit en les especificacions del projecte.

DISSENY, DIBUIX I MODELAT PER ANIMACIÓ:
 L’ actitud en relació a les activitats plantejades i als companys.
 La participació proactiva en les activitats proposades així com el lliurament de les activitats

plantejades.
 L ‘adquisició de destresa en la realització de les tasques i exercicis plantejats.
 La qualitat de les tasques i pràctiques realitzades.
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COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS:

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:
a) S’ha estudiat la geometria de cada model, analitzant la seua morfologia per a la seua idònia
col·locació en un espai bidimensional, amb vistes al seu posterior pintat i aplicació de mapes. 
b) S’han generat els mapes UV en cada element del model segons les seues característiques,
usant  els  mapes plans,  cilíndrics,  esfèrics,  automàtics o  basats  en càmeres,  que  s'adequa
millor a la seua morfologia.
c) S’han optimitzat els models per a el pintat en 2D de cada superficie, modificant els punts en
els mapes UV mitjançant la ferramenta necessària.
d) S’han solucionat els problemes que sofrirà la geometria quan s’apliquen les expresiones,
flexions, plecs i replecs, modificant els ponts en els mapes UV amb la ferramenta precisa.
f) S’ha optimitzat la aparició de textures de cada model, generant les versions de UV (UV sets)
necessàries.
g) S’han decidit els tipus de llum (direccional, ambiental, focal, puntual, d’àrea, de volum o
altres) que es van a emprar en cada cas, segons el tipus de faz dibuixat en els plànols.
h) S’han determinat les propietats de les ombres generades per cada llum, atenent als estudis
de color.
i) S’han extret les característiques fonamentals dels estils i gèneres emprats en la il·luminació
d’audiovisuals, analitzant cadascun d’ells.

ANIMACIÓ D'ELEMENTS 2D I 3D:

Anima  fotogrames  per  ordinador  en  3D  a  partir  de  la  interpretació  del  guió,  per  a  aconseguir
l'expressivitat requerida, aplicant tècniques d’animació i analitzant característiques expressives:

d)  S'ha  realitzat  l'animació  dels  elements  3D  en  els  seus  moviments  genèrics  mitjançant
l’interface d'animació, amb l'expressivitat adequada i adaptant-se als temps requerits.
e) S'ha realitzat l'animació dels elements 3D en els seus moviments secundaris, específics i
parts blanes, amb l'expressivitat adequada mitjançant l’interface d'animació. 
f) S'han realitzat les sincronitzacions de moviments necessàries per a aconseguir transmetre
major sensació de realisme a l'animació.

Col·loca  i  mou  les  càmeres  en  3D,  a  partir  de  la  interpretació  de  guions  tècnics,  storyboard  i
animática, analitzant la narrativa audiovisual i les característiques de l'òptica aplicada

a)  S'han  valorat  i  determinat  les  focals  virtuals  que  s'utilitzaran  per  a  aconseguir  
l'expressivitat visual requerida.
b)  S'han  col·locat  les  focals  fixes  en  cada  pla,  ajustant  les  distancies  càmera-objecte  en  
funció dels enquadraments del storyboard i la profunditat de camp predefinida. 
c) S'han interpretat i definit, a partir del storyboard, els moviments interns i externs i les  
entrades i eixides de personatges, per a la composició dels enquadraments.
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d)  S'han  marcat  les  trajectòries  dels  moviments  de  càmera  temporitzant  els  mateixos  
(arrencades, frenades, acceleracions i deceleracions) mitjançant la col·locació  de  
fotogrames clau (key frames), adaptant-se a l'acció del pla i al dramatisme requerit.
e)  S'ha  realitzat  la  temporització  dels  efectes  de  variació  focal  (zoom)  mitjançant  la  
col·locació de fotogrames clau.
f) S'han decidit els paràmetres d'enfocament (punt de màxima nitidesa de focus i profunditat
de camp) mitjançant la interpretació dels plans quant als seus focals, distància a objectes i
fons, moviments, lluminositat i diafragma virtual, elaborant un informe per a la seua posterior
postproducció.

Realitza els efectes 3D segons les necessitats del guio, aplicant les lleis físiques al univers virtual

a) S’han definit les característiques dels efectes 3D que hi ha que generar en quant a duració,
tipología  del  efecte  i  moment  de  l’aplicació  (anterior  o  posterior  a  l’animació  dels
personatjes), consignant-lo a un llistat.
b) S’han generat les partícules y s’han creat els emissors necessaris par a cada planol, asignant
els camps de força que definiràn el comportament d’aquestes.
c)  S’han  creat  objectes  dinàmics  (rigid  bodies)  de  comportament  actiu  o  pasiu,  simulant
moviments i col·lisions i controlant els seus comportaments, fin conseguir l’efecte desitjat.
d) S’han creat les geometries controlades per partícules (soft bodies) necessaries per a cada
planol, pintant les influències i generant els tensors que definiràn el moviment.
e) S’han creat multituts realitzant la substitució de les partícules per modeles animats.
f)  S’han  configurat  els  atributs  del  hardware  render  buffer  per  a  visionar  les  partícules
previament a la generació de les imatges.

Realitza la captura de moviment i  rotoscòpia en 2D y 3D, valorant l’utilització de les ferramentes
físiques o virtuals pertinents

a) S’ han valorat els moviments (desplaçament i velocitat), el nombre d’elements, el nombre
de sensors de captura necessaris per a cada element i  la translació de la captura al  espai
virtual,  per a dissenyar el sistema de captura de moviment i/o rotoscòpia més adequat al
projecte.
b) S’ha realitzat la distribució en l’espai reial de les càmares de captura segons el sistema pre-
dissenyat i acord amb el software de captura de moviment.
c) S’ha realitzat la ubicació definitiva dels sensors de captura en els punts adequats del actor,
responent a les exigències del software y mitjançant diversos assajos. 
d) S’ha realizat la captura de moviment traslladant els resultats al setup del model que es vol
animar.
e) S’ha implantat en el setup del model que es vol animar la variació dels punts de referència
dels  sensors  de  captura  entre  fotogrames,  després  de  la  realització  de  la  captura  de
moviment.
f) S’han capturat els fotogrames de referència necessaris i s’han ajustat les dimensions de les
imatges  de  referència  per  a  rotoscòpia,  adaptan-los  als  enquadraments  previstos  en  el
storyboard i resaltant els elements que hi ha que rotoscopiar sobre les imatges de referència.
g)  S’han  realitzat  els  ajustaments  de  les  imatges  de  referència  (ampliació  o  disminució  i
enquadraments) segons les indicacions del storyboard i s’han indicat els detalls dels elements
que se volen rotoscopiar.
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h) S’han enclavat les imatges de referència tenint en compte la fragmentació espai-temporal
dels planols, per al seu ús en regletes d’animació (pegbars) o en pantalles virtuals. 
i)  S’han  dibuixat,  física  o  virtualment,  sobre  les  imatges  de  referéncia,  els  personatges  i
elements que es volen animar, respectant les fulles de model.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris
d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

REALITZACIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA INTERACTIUS + ANGLÈS TÈCNIC I – S:

• Treballs escrits.
• Activitats pràctiques.
• Observació mitjançant ferramentes i plataformes educatives utilitzades i mitjans de comunicació
amb  l'alumnat.  El  professor  observarà  el  treball  diari  de  l'alumne  per  a  conèixer el  seu  nivell
d'adquisició de coneixements, les seues habilitats en el desenrotllament pràctic, i  especialment la
seua actitud davant del treball, davant de les classes i dels materials.

La qualificació en l'avaluació serà numèrica, en xifres d'1 a 10, sense decimals, positives aquelles
qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les restants. Es contemplen els apartats següents:

a) Continguts actitudinals (20% de la nota total):   L'actitud general influirà fins a un 20%. L'esforç,
interès i  motivació  són  qualitats  a  tindre  en  compte  positivament.  La  nota  corresponent  a  este
apartat, s'extraurà de l'observació del professor i de les anotacions que  realitza en el seu quadern
d'avaluació. Opinió del professor atenent als criteris següents: grau de participació, actitud general,
interés per ampliar  informació,  iniciativa i  les aptituds professionals que demostren interés en la
superació de dificultats o problemes relacionats amb la professió objecte d'estudi.

b) Continguts procedimentals (80% de la nota total).
Les  activitats  realitzades  al  llarg  del  trimestre  aporten  dades  significatives  sobre  el  rendiment
individual  dels  alumnes i  permet valorar  l'eficàcia  i  assimilació de conceptes.  Es plantejaran tant
treballs pràctics que l'alumne anirà realitzant al llarg del trimestre com a proves pràctiques puntuals.
En cada activitat o prova pràctica en concret s'especifica aquells aspectes que es tindran en compte a
l'hora de qualificar-la.

Cada activitat tindrà un pes específic al llarg de l'avaluació. L'entrega i superació de tots els treballs i
proves que es proposen (prèvia qualificació segons els paràmetres especificats en cada un d'ells),
constituirà fins al 80% de la nota. El valor numèric corresponent a este apartat, dependrà del grau de
compliment dels paràmetres d'avaluació propis de cada pràctica. El resultat  dels treballs pràctics,
s'analitzaran  i  comentaran  amb  cada  alumne  per  els  mitjans  electrònics que  s’utilitzen  per  a
comunicar-se amb l’alumne.
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Criteris i instruments de recuperació.

Recuperació de les activitats pràctiques i escrites:  Es comunicaran els terminis perquè puguen ser
avaluades novament. Les pràctiques entregades fora de termini tindran com a nota màxima 5.  Les
recuperacions pràctiques tindran com a nota màxima 5.

Les avaluacions pendents (1ª o 2ª) es recuperen a final de curs . Per a això, abans de que finalitze el
mateix, es realitzarà un control  (presencial // online) de coneixements corresponent a cada una de
les  avaluacions  impartides.  Els/les   alumnes  que  hagen  de  presentar-se  superaran  l'avaluació  o
avaluacions pendents si obtenen una qualificació igual o superior a 5. En cas de no haver entregat les
activitats  i  exercicis  pendents  no  realitzats  durant  les  avaluacions  no  podrà  presentar-se  a  la
recuperació; serà condició necessària haverlos entregat correctament per a poder-les superar.

En tot cas  les recuperacions de les avaluacions pendents contaran per a fer la nova mitjana del
l’avaluació  suspesa com a 5.

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior.

DISSENY, DIBUIX I MODELAT PER ANIMACIÓ:

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:
 Treballs gràfics i de text. 
 Presentació online dels treballs.
 Activitats pràctiques de caràcter tècnic.  
 Observació. El professor realitzarà un seguiment constant del treball  de l'alumne per a

conèixer  el  seu  nivell  d'adquisició  de  coneixements,   les  seves  habilitats  en  el
desenvolupament pràctic i especialment la seva actitud davant el treball i les classes,  i el
treball en equip, etc. 

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior.

Igualment, els alumnes que hagen suspès la 1ª o 2ª avaluació, o totes dues, hauran de presentar-se a
la  convocatòria  de  recuperació  ordinària,  que  sera   presencial  o  telemàtica,  segons  les
circumstàncies.

En aquest sentit, per poder aprovar cadascuna de les avaluacions serà obligatori  el lliurament de
totes les activitats plantejades.

COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS:

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el módulo serán de distinto tipo: 
A. Trabajos y ejercicios prácticos. Por una parte se realizarán trabajos, evaluables siguiendo los

criterios de evaluación descritos en el punto anterior, que el alumnado deberá presentar en
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tiempo y  forma adecuados. Será condición indispensable  que se presenten todos los trabajos
durante el curso para superar el módulo. Además de presentarlos, estos trabajos deberán
superar la calificación de 5 puntos sobre 10. 

B. Como prueba final sustituta al examen se realizará un trabajo que englobe los contenidos del
módulo.  

ANIMACIÓ D'ELEMENTS 2D I 3D:

Els instruments d’avaluació que s’utilitzaràn per a establir la nota són:

 Lliurament de les activitats pràctiques mitjançant plataformes d’ alula virtual (moodle).
 Fulles de seguiment i control. Els profesors responsables portaràn un registre de la realització

i lliurament de les activitats propostes mitjançant aquest model de full de seguiment:

Activitat 1 Activitat 2 Activitat 3 ...

Alumne 1 Lliurat: Si / No
Nota:

Lliurat: Si / No
Nota:

Lliurat: Si / No
Nota:

...

Alumne 2 Lliurat: Si / No
Nota:

Lliurat: Si / No
Nota:

... ...

Alumne 3 Lliurat: Si / No
Nota:

... ... ...

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que s’han establert
en l’apartat anterior.
Els alumnes que tinguen suspesa la 1ª i/o 2ª avaluació, hauràn de recuperar les matèries pendents
mitjançant:

 El lliurament vía telemàtica de les activitats no presentades en les darreres avaluacions. En cas
de no disposar dels materials necessaris, es podría substituir per un trebalsl alternatius teòrics
i per escrit. (fins al 22 de maig).

 Exàmen  on-line  tipus  test  dels  continguts  pendents  ambs  limitació  de  temps  per  cada
enunciat (el dia 25 de maig).

La realització d’aquesta proba teòrica només serà possible quan els treballs pràctics estiguen fets.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS:

A estos alumnos se les ha planteado un plan de trabajo personalizado en el cual ya vienen detallados
todos los aspectos de evaluación y cualificación. Básicamente son trabajos a realizar en los que se
engloban los contenidos del módulo. 
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4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i  també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts treballats al llarg
del curs.

Es  condició  indispensable  per  poder  presentar-se  a  l’  examen  o  prova  de  recuperació  de  la
Convocatòria extraordinària haver lliurat totes les tasques i pràctiques plantejades al llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

QUALIFICACIÓ FINAL DEL CURS

La nota final de TOTS ELS MÒDULS serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la
tercera avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la
nota final serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En tots el casos, les notes de les
avaluacions hauran de ser >= 5.

QUALIFICACIÓ DE LA 3ª AVALUACIÓ

REALITZACIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA INTERACTIUS + ANGLÈS TÈCNIC I – S:

És  necessari  assenyalar  la  diferència entre  avaluar  i  qualificar,  produint-se  la  segona després del
procés  d'avaluació,  quan  s'expressa  amb  tipificació  numèrica  la  valoració  dels  aprenentatges
aconseguits. Aquests criteris de qualificació s'entreguen  els discents perquè coneguen com i quan
seran qualificats i avaluats, així com els percentatges corresponents.

En aquest excepcional cas de situació de estat d’alarma la valoració de l'aprofitament i adquisició de
destreses de la 3ª avaluació en les activitats tant pràctiques com a teòriques suposarà un 80 % de la
qualificació, reservant-se el 20 % per a l'actitud. 

L'alumne haurà d'haver entregat, en la data establida pel professor, totes les pràctiques de la dita
avaluació.
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QUÈ ES VALORA COM ES VALORA PERCENTATGE
Saber fer:
procediments

Rúbriques d'activitats
Tasca final, activitats,
exercicis, etc.
Comentaris de text, glossari
o altres activitats en les
quals es considere oportú.

80%

Saber ser: actituds Llistes de control, Escales
d’observació

20%

A més, en totes les pràctiques escrites s'avalua l'ortografia, descomptant 0,1 de la nota de la prova
per cada falta fins a un màxim de 2 punts. Per a aconseguir superar l'avaluació, és necessari traure un
5 o més sobre 10, encara que la nota definitiva del mòdul és l'obtinguda en l'avaluació final.

DISSENY, DIBUIX I MODELAT PER ANIMACIÓ:

La qualificació de la 3ª avaluació serà la següent:
 Pràctiques i treballs: 80%
 Actitud: 20%

En aquest sentit, per poder aprovar l’avaluació serà obligatori  el lliurament de totes les activitats
plantejades.

COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS:

Hem acordat cualificar els treballs de la següent manera:
    • Pràctiques i treballs valdran el 50 % de la nota
    • Treball final valdrá el 40 % de la nota
    • Actitud, 10 % de la nota

ANIMACIÓ D'ELEMENTS 2D I 3D:

Per tal  d’obtindre una qualificació positiva a la 3ª avaluació, l’alume ha de lliurar tots els treballs
proposats.

L’alumne té la obligació de realitzar una sèrie d’activitats pràctiques que el professor proposa cada
setmana.  Per  tal  de  poder  avaluar-los,  els  treballs  es  lliuraràn  mitjançant  les  plataformes d’aula
virtual de les que disposa el centre (moodle). La nota de cada treball serà assignada segons el següent
criteri:

 Lliurament de l’activitat dintre del termini establert: 5 punts.
 La realització del exercici seguint correctament les indicacions: fins a 2,5 punts
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 Presentació (ordre i neteja en el resultat final): fins a 2,5 punts

La nota final del trimestre es calcularà com la mitjana aritmètica dels treballs realitzats. Es condició
necessaria, el lliurament de totes aquestes activitats per a fer el càlcul:

Nota 3ª avaluació = (nota treball 1 + nota treball 2 + … + nota treball n) / n 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS:
Ha de presentar el pla de treball acordat prèviament per a superar el mòdul i no li afecta la nova
situació de confinament ja que se pot treballar a distància i fer consultes telemàtiques.

5.2 Convocatòria extraordinària
REALITZACIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA INTERACTIUS + ANGLÈS TÈCNIC I – S:

En la convocatòria extraordinària per als // les alumnes que no superen el curs en la convocatòria
ordinària,  es  realitzarà  una  prova  extraordinària  teòrica  i  una  altra  pràctica,  en  les  que  hauran
d'obtenir el  cinquanta per cent (50%) de la qualificació màxima possible (100%) per a superar la
mencionada convocatòria, sent condició necessària haver entregat les activitats (segons els requisits
exigits) no realitçades o realitzades incorrectament durant el curs. Per a poder realitzar les proves
pràctiques s'haurà d'haver aprovat la part teòrica. Si per causes de l’evolució del COVID-19 no es
poden fer els exàmens presencials es farà de manera telemàtica // online de la manera que s’estime
convenient.

DISSENY, DIBUIX I MODELAT PER ANIMACIÓ:

Tasques pràctiques: 50%

Prova teòrica: 40%

Actitud: 10%

En aquest  cas,  la nota màxima global  no podrà superar el  5.  Igualment,  s’  haurà d’  obtenir  una
qualificació mínima de 5 en cadascun dels apartats pràctic i teòric.

COLOR, ILUMINACIÓN Y ACABADOS:

Como condició per a aprovar, s’ha de presentar tots els treballs i les pràctiques del curs. Després es
farà un examen de tota la materia del curs del qual es traurà la nota del mòdul.

ANIMACIÓ D'ELEMENTS 2D I 3D:

La qualificació obtinguda en convocatòria extraordinària correspon a la ponderació següent:

 Activitats pràctiques: 60%
 Proba teòrica: 30%

Pàg. 10



 Actitud: 10%

És condició  necesària  haver  lliurat  totes  les  activitats  propostes  al  llarg  del  curs  per  tal
d’aplicar aquest càlcul.
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ADEQUACIÓ PD - 2019/2020

DEPARTAMENT: IMATGE I SO
Grau Superior d'Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (A3D)
2on Curs

NIVELL 2on A3D

ASSIGNATURA Realització Del Muntatge i Postproducció D’Audiovisuals

Professorat  Blanca Gras 
 Alejandro Asensi 

NIVELL 2on A3D

ASSIGNATURA Projectes de videojocs i entorns interactius

Professorat  Ignacio Sirera
 Xavier Grau

NIVELL 2on A3D

ASSIGNATURA Projectes de animació audiovisual 2D y 3D

Professorat  Ignacio Sirera
 Pablo Bellver

NIVELL 2on A3D

ASSIGNATURA Desenvolupament d’Entorns Interactius i Multimèdia 

Professorat  Juan Arturo Mora
 Alejandro Asensi



3. Criteris d’avaluació.

Vinculats als diferents Resultats d’aprenentatje del diferentes mòduls.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta avaluació són els següents:

 L’ actitud en relació a les activitats plantejades.
 La participació proactiva en les activitats proposades així com el lliurament de les activitats

plantejades.
 L ‘adquisició de destresa en la realització de les tasques i exercicis plantejats.
 La qualitat de les tasques i pràctiques realitzades.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris
d’avaluació.

4.2 Convocatòria extraordinària

REALITZACIÓ DEL MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

•  Recuperació  dels treballs escrits i activitats pràctiques no competents o no aprovades durant el
curs.
•  Treball final que engloba tots els coneixements del contingut del mòdul consitent en un Show Reel
de l’alumne amb unes característiques i  durada determinades i  que ja han sigut comunicades als
alumnes mitjançant  ferramentes i plataformes educatives i mail.
•  Observació mitjançant ferramentes i plataformes educatives utilitzades i mitjans de comunicació
amb l'alumnat. Els professors fan un horari de repás i atenció a l’alumne i  s’intenta una comunicació
fluida i  de feedback amb l’alumne i  observarà el  treball  de l'alumne per a conéixer el  seu nivell
d'adquisició de coneixements, les seues habilitats en el desenrotllament pràctic, i especialment la
seua actitud davant del treball i davant  dels materials.

La qualificació en l'avaluació serà numèrica, en xifres d'1 a 10, sense decimals,  positives aquelles
qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les restants. Es contemplen els apartats següents:

a) Continguts actitudinals (10% de la nota total): Ja que es fa un horari de repás i atenció a l’alumne i
des de el professorat s’intenta una comunicació fluida i de feedback amb l’alumne, l'actitud general
influirà fins a un 10%. L'esforç, interés i motivació són qualitats a tindre en compte positivament. La
nota corresponent a este apartat,  s'extraurà de l'observació del professor i de les anotacions que
realitze en el seu quadern d'avaluació. Opinió del professor atenent als criteris següents: grau de
participació, actitud general, interés per ampliar informació, iniciativa i les aptituds professionals que
demostren interés en la superació de dificultats o problemes relacionats amb la professió objecte
d'estudi.
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b) Continguts procedimentals (90% de la nota total).
Les  activitats  de  recuperació  i  el  treball  final aporten  dades  significatives  sobre  el  rendiment
individual dels alumnes i permet valorar l'eficàcia i assimilació de conceptes.  En cada activitat i  el
treball  final en  concret  s’ha  especificat aquells  aspectes  que  es  tindran  en  compte  a  l'hora  de
qualificar-la. El major pes de qualificació d’estos continguts procedimentals el tindrà el treball final
per ser l’aglutinadors de tot els continguts del mòdul.

Es condició necessària haver entregat les activitats (segons els requisits exigits) no realitzades o
realitzades incorrectament durant el curs.

PROJECTES DE VIDEOJOCS I ENTORNS INTERACTIUS

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i  també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment. En aquest sentit  el alumne o alumna haurá de presentar un projecte
de videojoc a més de haber presentar totes les práctiques plantejades.

PROJECTES DE ANIMACIÓ AUDIOVISUAL 2D Y 3D

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i  també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment. En aquest sentit  el alumne o alumna haurá de presentar un projecte
d’animació audiovisual i, preferentemente, la producció resultant, si es valora viable, a més de haber
presentar totes les práctiques plantejades.

Si les condicions de confinament al mes de juny permeten la celebració d'activitats presencials, es
farà un examen per escrit dels continguts de la matèria.

En  cas  contrari,  la  prova  teòrica  consistirà  en  fer  un  exàmen  on-line  tipus  test  dels  continguts
pendents ambs limitació de temps per cada enunciat.

En quasevol cas, la realització d’aquesta prova només serà possible quan els treballs pràctics s'hagen
realitzat.

DESENVOLUPAMENT D’ENTORNS INTERACTIUS I MULTIMÈDIA

Des-del final del perìode lectiu del curs s'ha establert sessions per a repassar els continguts del curs.
Amb  el  canvi  de  metodologia  que  ens  ha  obligat  a  dur  a  terme  el  confinament  provocat  pel
coronavirus, les sessions de repàs han sigut telemàtiques a petició de l’alumnat. 

Durant aquest període, l’alumnat ha pogut recuperar i/o corregir els treballs o les pràctiques que
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tenia suspeses o no presentades.

La condició prèvia per a poder superar el mòdul es presentar correctament tots els treballs que s’han
desenvolupat durant el curs.

Per tant els instruments d’avaluació que es van a tindre en compte per a l’avaluació extraordinaria
son:

• Prova temporitzada en forma de treball en el qual el/la alumne/a en el qual puga demostrar
les seues competències.

• Actitud davant el professorat, en forma d’interès i comunicació pel treball.

5. Criteris de qualificació

 5.2 Convocatòria extraordinària

REALITZACIÓ DEL MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS

En aquest excepcional cas de situació de estat d’alarma la valoració de l'aprofitament i adquisició de
destreses de la Convocatòria extraodinària en les activitats de recuperació i el treball final proposat
suposarà un 90 % de la qualificació, reservant-se el 10 % per a l'actitud. 

L'alumne  haurà  d'haver  entregat,  en  la  data  establida  pel  professor,  totes  les  pràctiques  no
competents encara o suspeses durant el curs com a requisit per a poder aprovar el mòdul.

Per a aconseguir superar l'avaluació, és necessari traure un 5 o més sobre 10.

PROJECTES DE VIDEOJOCS I ENTORNS INTERACTIUS

Tasques pràctiques: 80%
Actitud: 20%
En aquest cas, la nota màxima global no podrà superar el 5.

PROJECTES DE ANIMACIÓ AUDIOVISUAL 2D Y 3D:

Tasques pràctiques: 60%
Prova teòrica: 20%
Actitud: 20%

En aquest cas, la nota màxima global no podrà superar el 5. I tant les tasques práctiques como la
prova teórica hauran d’haber alcançat la calificació de 5.
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DESENVOLUPAMENT D’ENTORNS INTERACTIUS I MULTIMÈDIA

Com s’ha  comentat  en el  apartat  anterior,  la  presentació de les  pràctiques es  un  requisit  per  a
aprovar el mòdul. Al presentar-ho en aquest període extraordinari, la qualificació serà de presentat o
no presentat. 

• La prova tindrà un pes del 90% del total de la qualificació del mòdul. 
• La actitud tindrà un pes del 10% del total de la qualificació del mòdul. 
• El resultat obtingut en cap cas podrà superar la nota de 7 punts sobre 10. 
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