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Titulacions Oficials

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia és un centre docent adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya
especialitzat en formació sobre els àmbits d’animació i art digital, tecnologies multimèdia i videojocs.
Se situa al Campus de la UPC a Terrassa, considerada com la segona ciutat universitària de Catalunya, a la comarca
del Vallès Occidental.
Formació capdavantera en l’àmbit de l’animació i art digital, les tecnologies multimèdia i els videojocs
El Centre imparteix tres títols oficials de grau: el grau en Disseny, Animació i Art Digital, el grau en Multimèdia i el
grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Aquest últim es pot cursar en 2 modalitats: en català, espanyol i
anglès a Terrassa, o íntegrament en anglès a Barcelona. A més dels títols oficials de grau, el CITM ofereix formació de
postgrau en l’àmbit de la creació digital, les tecnologies multimèdia i la comunicació audiovisual. El Centre està equipat
amb recursos i eines de tecnologia capdavantera, que inclouen les últimes innovacions en programari i aplicacions per
desenvolupar projectes interactius i de tractament de la imatge. Les seves instal·lacions disposen de pissarres digitals
en totes les aules, projectors, estacions de treball fixes i portàtils, sistema de vídeo i web conferencing i un plató amb
equipament complet (il·luminació, càmeres, trípodes, cromes, etc.).

Jornades de Portes Obertes
Si estàs interessat en el món de l’animació i l’art digital, les tecnologies multimèdia o els
videojocs podràs visitar les instal·lacions i laboratoris del CITM en les Jornades de Portes
Obertes. En aquestes sessions podràs informar-te dels estudis i les sortides laborals de la
mà de l’equip docent i l’experiència d’exalumnes.
Omple el formulari electrònic que trobaràs al web per confirmar la teva assistència.
http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/graus/portes-obertes/

THE ALPHABET IS YOUR PLAYGROUND
Disseny i animació
Marc Urtasun

FINALISTA NADALA CITM
Disseny i animació
Sergio Lozano

Grau en
Animació
L’objectiu del grau en Disseny, Animació i Art Digital
és desenvolupar el teu vessant artístic i creatiu,
mitjançant la realització de projectes de disseny
digital, animació i modelatge d’escenaris, personatges, objectes interactius i interfícies gràfiques,
travessant el camp de l’art, la comunicació, la publicitat i altres disciplines.
Desplegaràs les competències necessàries per a la
creació i expressió artística, emprant diferents mitjans i tècniques de producció gràfica i audiovisual i
dominant les eines per a l’elaboració de continguts
digitals i imatges. Tot això participant tant en projectes individuals com en equips multidisciplinaris
orientats a l’entorn del mercat professional del disseny i l’art digital.

Tipus de títol:
Títol oficial de Grau, adaptat a l’EEES
Places de nou ingrés:
40 places
Durada i càrrega lectiva:
3 anys - 180 crèdits ECTS (1)
Preu
106 € per ECTS (6.360€ per curs acadèmic de 60 ECTS)
Accés:
Preinscripció universitària oficial (Generalitat de Catalunya)
(1) Un ECTS equival a 25 hores de treball

En què podràs treballar?
Sortides professionals

• Artista animador 2D i 3D
• Dissenyador de continguts audiovisuals per a
màrqueting i comunicació
• Productor d’efectes visuals
• Director i tècnic d’art, fotografia digital
• Dissenyador gràfic
• Desenvolupador de personatges
• Especialista en CGI i processat d’Imatge
• Especialista en digitalització gràfica
• Creatiu publicitari
• Especialista en gamificació digital

Pla d'Estudis del Grau en Animació

Primer Curs

Fotografia					

6

Indústria de l’Art Digital				

6

Publicitat						

6

Fonaments del Disseny				

6

Animació 2D					

6

Il·lustració i Art Conceptual				

6

Escenaris 3D					

6

Modelatge 3D					

6

Experiència d’Usuari				

6

Disseny Gràfic					

6

Tractament Digital					

6

Disseny de Personatges				

6

Disseny d’Interfícies				

6

Il·luminació					

6

Animació 3D					

6

Narrativa Audiovisual				

6

Postproducció i Efectes Especials			

6

Projecte I *1					

6

Projecte II *1					

60
ECTS

						Total

Assignatures Optatives

6
60
ECTS

Direcció d’Art i Comunicació		

6

Creativitat Digital					

6

Distribució i Models de Negoci			

6

Cinematografia					

6

Assignatures optatives			

24

Animació Avançada				

6

Pràctiques en Empresa *2			

12

Game Design					

6

Projecte III *1					

6

Producció Transmedia				

6

Aplicacions Interactives				

6

Postproducció Avançada				

6

12

Videojocs 3D					

6

TFG						
						Total

*

ECTS

6

Tercer Curs

2

Segon Curs

Història de l’Art					

					Total

*1

ECTS

60

En acabar el curs, l’alumne haurà après i serà capaç de demostrar el seu coneixement amb la part pràctica de cadascuna de les assignatures i, a més a més, per tal de materialitzar i enriquir el seu
currículum, cada any desenvoluparà un projecte en grup.
En el 3r curs del Grau oficial en Disseny, Animació i Art Digital, es poden cursar 24 crèdits d’assignatures optatives o bé 12 crèdits d’assignatures optatives i fer pràctiques externes (en empreses,
organismes públics ...) o seguint programes de mobilitat en altres universitats estrangeres.

TCAPP
Disseny i aplicació per a dispositius
mòbils.
Adrián Dorado
Grau en Multimèdia

POLYWORLD
Treball final de grau.
Joan Borguñó
Grau en Multimèdia

Grau en
Multimèdia
L’objectiu del grau en Multimèdia és desenvolupar
les competències de disseny, creativitat, domini
de tecnologies i aplicació d’eines per a la producció multimèdia. Tot això travessant els àmbits de la
programació per a diferents suports i dispositius, la
creació artística, la producció audiovisual, la comunicació i la indústria de les aplicacions interactives.
Podràs crear continguts digitals 2D, 3D, realitzar
animació, vídeo i postproducció d’imatge, analitzar
i dissenyar la usabilitat i interfícies gràfiques. Implementaràs solucions web, aplicacions mòbils i entorns virtuals interactius. Realitzaràs projectes reals
i posaràs en pràctica els teus coneixements tant en
treballs individuals com en equips multidisciplinaris,
coneixent les diferents opcions que ofereix el sector
de l’àmbit multimèdia.
El grau en Multimèdia està acreditat amb valoració
d’excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Tipus de títol:
Títol oficial de Grau, adaptat a l’EEES
Places de nou ingrés:
40 places
Durada i càrrega lectiva:
4 anys - 240 crèdits ECTS(1)
Preu
106 € per ECTS (6.360€ per curs acadèmic de 60 ECTS)
Accés:
Preinscripció universitària oficial (Generalitat de Catalunya)
(1) Un ECTS equival a 25 hores de treball

En què podràs treballar?
Sortides professionals
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolupador web i apps
Expert en producció audiovisual i postproducció
Programador aplicacions multimèdia
Programador d’entorns virtuals interactius
Dissenyador de videojocs
Dissenyador UI / UX
Dissenyador 3D
Animador 2D i 3D per a videojocs i continguts
digitals
• Dissenyador i gestor de continguts audiovisuals
per a màrqueting i comunicació
• Editor i productor de vídeo en cinema i TV

Pla d'Estudis del Grau en Multimèdia

Primer Curs

ECTS

Segon Curs

ECTS

Matemàtiques 					

9

Comunicació Audiovisual 				

9

Física 						

9

Disseny Gràfic 					

9

Fonaments per a la Representació i Modelatge 3D

6

Cultura Visual 					

6

Fonaments del Disseny 				

9

Empresa		

				

6

Informàtica I					

6

Programació Orientada a Internet 			

6

Interacció Humà - Computadora 			

9

Animació 2D 					

6

Projectes I 					

6

Animació 3D 					

6

6

Projectes III 					

6

60

Projectes IV 					

Projectes II 					
						Total

						Total

Tercer Curs

ECTS
6

Estructura de la Imatge i Il·luminació 			

6

Arquitectura i Configuracions Informàtiques 		

6

Gestió del Color i Sistemes d’Impressió		

6

Sistemes de Vídeo 				

6

Aplicacions Web d’Última Generació		

18

Sistemes d’Àudio 					

6

Assignatures Optatives *2

		

18

Programació Web Dinàmica i Bases de Dades		

6

Pràctiques en Empresa *2			

12

Programació d’Entorns Virtuals 			

6

Treball de Fi de Grau 			

12

Projectes V 					

6

					Total

60

Projectes VI *1					

6

		

						Total

*

2

ECTS

Arquitectura i Seguretat de Xarxes Informàtiques

Assignatures Optatives *2

*1

Quart Curs

6
60

12
60

Assignatures Optatives

ECTS

Postproducció Audiovisual Avançada

12

3D, Videojocs i Realitat Virtual		

12

Disseny i Desenvolupament Apps			

6

Motion Graphics		

6

		

En acabar el curs, l’alumne haurà après i serà capaç de demostrar el seu coneixement amb la part pràctica de cadascuna de les assignatures i, a més a més, per tal de materialitzar i enriquir el seu
currículum, cada any desenvoluparà un projecte en grup.
A partir del 3r curs del Grau oficial en Multimèdia, l’alumne ha de completar 30 crèdits d’assignatures optatives, fer pràctiques externes (en empreses, organismes públics ...) o seguint programes de
mobilitat en altres universitats estrangeres.

NEC
Videojoc per a mòbil. 1r premi de
l’Independev Game Festival. Finalista
de la 4a edició del concurs Three
Headed Monkey Awards. Social Point.
Ausiàs Dalmau, Sergi Pérez,
Alexis Cosano i Martí Pinós.
Grau en Videojocs

Grau en
Videojocs
L’objectiu del grau en Disseny i Desenvolupament
de Videojocs és crear, programar i implementar videojocs i aplicacions digitals interactives, orientats a
diferents plataformes i dispositius. Desenvoluparàs
totes les competències necessàries per incorporarte a la indústria de videojocs amb una sòlida base
tecnològica i científica, els coneixements necessaris
de programació, disseny artístic, gamificació, modelització i animació en 2D i 3D.
En acabar el grau, hauràs desenvolupat diferents
projectes de videojoc multidisciplinaris de forma individual i en grup. Tot això, adquirint un ampli coneixement del mercat, dominant tant les claus de
l’emprenedoria i la difusió, com a nocions dels sistemes de finançament i monetització propis del sector,
prenent contacte directe amb les empreses capdavanteres de la indústria.
Aquesta titulació es pot cursar en 2 modalitats:
- En català, espanyol i anglès a Terrassa.
- Íntegrament en anglès a Barcelona.

MATTE PAINTING
Exercici de l’assignatura Art Conceptual.
Alicia Díaz Riera
Grau en Videojocs

Tipus de títol:
Títol oficial de Grau, adaptat a l’EEES
Places de nou ingrés:
40 Terrassa/ 30 Barcelona
Durada i càrrega lectiva:
4 anys - 240 crèdits ECTS(1)
Preu
106 € per ECTS (6.360€ per curs acadèmic de 60 ECTS)
Accés:
Preinscripció universitària oficial (Generalitat de Catalunya)
(1) Un ECTS equival a 25 hores de treball

En què podràs treballar?
Sortides professionals

• Expert en desenvolupament de videojocs
• Expert en programació d’aplicacions gràfiques
interactives en temps real
• Programador apps
• Dissenyador de videojocs
• Productor de videojocs
• Artista tècnic
• Dissenyador 3D
• Animador 2D i 3D per a videojocs i continguts
digitals
• Analista de dades de videojocs
• Control de qualitat, testing i balanç
• Consultor en gamificación

Pla d'Estudis del Grau en Videojocs

Primer Curs
Indústria dels Videojocs				

ECTS

Segon Curs

ECTS

6

Disseny de Videojocs I				

Matemàtiques I					

6

Interacció i Disseny d’Interfícies			

6

Física I						

6

Matemàtiques II					

6

Programació I					

6

Física II						

6

Fonaments del Disseny				

6

Desenvolupament de Videojocs			

6

Art Conceptual					

6

Narrativa Audiovisual				

6

Modelatge 3D					

6

Animació 2D					

6

Arquitectura i Sistemes Operatius			

6

Escenaris 3D					

6

Programació II					

6

Empresa						

6

Projecte I: Casual Games *1				

6

Projecte II: Joc 2D *1				

6

						Total

Tercer Curs

60
ECTS

						Total

Quart Curs

6

60
ECTS

Disseny de Videojocs II			

6

Comunicació i Lideratge 				

6

Animació 3D			

		

6

Xarxes i jocs en línia				

6

Intel·ligència Artificial				

6

Finançament i Models de Negoci			

6

Motors de Videojocs				

6

Anàlisi de dades

6

Dispositius Mòbils					

6

Assignatures optatives *2 			

24

Realitat Augmentada

			

6

Pràctiques en Empresa *2			

12

Gamificació 					

6

Treball de Fi de Grau 			

12

Àudio Digital 					

6

Distribució Digital i Màrqueting 			

6

Assignatures Optatives

Projecte III: Joc 3D * 				

6

Gestió de Comunitats Virtuals 			

6

60

Emprenedoria i Innovació Tecnològica		

6

Postproducció i Efectes Especials			

6

Modelat i Animació 3D Avançada 			

6

Producció Transmedia				

6

Programació Gràfica Avançada			

6

1

						Total

		

		

					Total

*1 En acabar cada curs, l’alumne materialitzarà i enriquirà el seu currículum, amb un projecte que desenvoluparà en equip.
*2 En el 4t curs del Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, es poden cursar 24 crèdits d’assignatures optatives o bé 12 crèdits d’assignatures optatives
i fer pràctiques externes (en empreses, organismes públics ...) o seguint programes de mobilitat en altres universitats estrangeres.

60
ECTS

Treball personal d’Animació.
Marc Briones
Grau en Multimèdia

Treballs
dels Alumnes

EDM DESIGN
Disseny de pàgina web.
Elisabet Delgado
Grau en Multimèdia

TFG
Treball fi de grau.
Eduard Suñol
Grau en Multimèdia

MATTE PAINTING
Exercici de l’assignatura Art Conceptual.
Miquel Izquierdo
Grau en Videojocs

ULTRAMAR
Projecte finalista al millor videojoc
2015 de la Generalitat de Catalunya.
David Hernández, Marc Garrigó,
Òscar López i Ferran Benavente
Grau en Videojocs

ART CONCEPTUAL
Estudi sobre anatomia humana, cos sencer.
Isabel Lammens
Grau en Videojocs

CARTES
Exercici de l’assignatura Art Conceptual.
Pau Llopart
Grau en Videojocs

BCN DESIGN GUIDE
Disseny i programació d’aplicació per a mòbil.
Ferran Benavente
Grau en Multimèdia

Pots veure més treballs dels nostres
alumnes al canal Vimeo CITM!
vimeo.com/CITM

Festa de graduació

Conferències i premis
Alumnes del CITM
visiten el Centre de
Realitat Virtual de
Barcelona.

Cicle de Conferències
Creative CITM

Premis a alumnes del grau
en Multimèdia a la GameJam
organitzada per King.

MAGIC MARBLE, videojoc
realitzat amb la col·laboració
d’alumnes al Saló de
l’Ensenyament 2016.

Taula rodona:
“Projectes d’alumnes
UPC: emprendre amb èxit
al sector dels videojocs”
Barcelona Games World

NEC, un videojoc realitzat per
alumnes del CITM, guanya el
Independev Game Festival.

Experiències alumni
Elisabet Delgado - Grau en Multimèdia
Del grau en Multimèdia m’atreia aquesta combinació perfecta entre la part creativa i la vessant
tècnica de les noves tecnologies. Aprens a fer servir les eines digitals amb la mateixa naturalitat
que un pintor utilitza un pinzell i es converteixen en la teva eina de treball per programar,
dissenyar, dibuixar i modelar amb possibilitats il·limitades. El sector digital canvia constantment,
les possibilitats es multipliquen i són imprevisibles, però el punt fort d’estudiar al CITM és que
t’ajuda a desenvolupar habilitats i poder fer-hi front als nous reptes.

Daniel Triviño - Grau en Videojocs
Vaig participar en la creació de Magic Marble, un videojoc desenvolupat per al Saló de
l’Ensenyament 2016. Una experiència increïble, on vaig tenir l’oportunitat de conèixer tot el
procés de creació d’un videojoc: des de les reunions inicials, el desenvolupament tècnic, les
metodologies de treball de la indústria fins al contacte directe amb els jugadors un cop acabat el
joc. Els estudis al CITM t’ofereixen un contacte directe i constant amb el món laboral.

Casos d'èxit
Formar la nostra pròpia empresa era una idea que sorgia sovint entre els companys del grau en
Multimèdia. Durant la participació al Saló de l’Ensenyament vam conèixer altres tres alumnes
del grau amb idees afins a les nostres i va ser a partir d’aquí quan el projecte de Sinblink es
va gestar i va començar a agafar forma. El inicis van ser difícils: buscar clients, molta feina,
impostos i gestions administratives... però tirar endavant la teva pròpia idea de negoci sens
dubte recompensa. Vam poder treballar en el mural del Parc Tecnològic de Barcelona Activa,
un mural de 15 metres de llarg de la mà de l’artista Philip Stanton, que ens va oferir l’oportunitat
de dotar de vida a una de les seves obres. Ara a Sinblink estem centrats en fer projectes web i

d’imatge corporativa i aplicacions de realitat augmentada per a petites i mitjanes empreses que
vulguin rellançar els seus productes o serveis a través d’una nova imatge. Actualment, estem
immersos en la creació de contes en realitat augmentada per a nens entre 3 i 5 anys, un projecte
que ens encanta. David Murillo - Grau en Multimèdia. www.sinblink.com

El grau en Multimèdia, ja des de primer, ens proposava projectes que simulaven l’encàrrec d’un
client. Cada cop ens posàvem uns estàndards més alts, i sentíem ganes de portar-ho a la
realitat. A partir de segon, vam guanyar experiència amb petits projectes per clients reals. Això,
juntament amb les ganes de seguir millorant, va ser l’impuls per crear el nostre propi projecte
empresarial. Vam canviar la por per la passió i les ganes de créixer, i ho vam transformar en
ganes d’aprendre i crear nous projectes. Vam contactar amb uns nois de Bèlgica que tenien
una idea de negoci en l’àmbit de la domòtica i IoT, amb partners tecnològics importants com
Fifthplay, Dombox i Niko, i de seguida vam començar a treballar-hi conjuntament. El resultat va
ser Onnergy, una plataforma versàtil que permet tenir control del consum d’energia per l’usuari

final, connectar-se amb dispositius intel·ligents de casa i fer-ne el seguiment real de la despesa
energètica. És un repte apassionant treballar en una gran plataforma tecnològica, millorar les
tecnologies i l’escalabilitat. Jordi Orriols - Grau en Multimèdia. www.onnergy.com

Inserció Laboral i Projectes d'Innovació
Borsa de Treball
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la
UPC posa a l’abast de tot l’estudiantat una borsa de
treball amb l’objectiu de facilitar una incorporació de
qualitat al mercat laboral. Les ofertes de treball es difonen a través del campus virtual CITM, una plataforma
de treball per a la comunicació, amb recursos i serveis
de suport a la formació.

Pràctiques Externes
Els estudiants del Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia de la UPC poden fer pràctiques a la mateixa universitat o empreses i entitats col·laboradores
mitjançant convenis de cooperació educativa.
Un conveni de cooperació educativa és una estada de
pràctiques professionals en una entitat col·laboradora,
gestionada pel centre, amb la qual l’estudiant adquireix
competència professional i té la tutoria de professionals amb experiència. L’estudiant complementa la formació que rep al centre amb experiència real en l’àmbit
professional.

Recerca, Innovació i Transferència
de Coneixement
El centre estableix convenis de col·laboració amb empreses i institucions públiques per desenvolupar projectes multidisciplinaris amb un objectiu clar: aplicar
els coneixements innovadors generats en els àmbits
formatius i de recerca del centre, tot transferint-los a
iniciatives de l’entorn productiu o de serveis.
Al CITM es desenvolupen activitats de recerca i desenvolupament als Laboratoris d’Audiovisuals, Videojocs i
Aplicacions Multimèdia, d’Imatge Generada per Ordinador (CGI), d’Interacció Humà-Ordinador i el de Qualitat de la Imatge. Aquest laboratoris realitzen projectes
per tal de respondre a les necessitats de la indústria.

Coneixement Compartit
A través d’activitats complementàries a la formació,
els alumnes del centre tenen l’oportunitat d’apropar-se
més al mercat laboral. L’espai de coworking promou el
desenvolupament de competències transversals com
el treball en equip i la generació d’idees i projectes conjunts. A més, s’organitzen visites relacionades amb els
continguts del pla d’estudis i sessions de playtesting,
workshops, webinars i conferències.

Entitats i Empreses Col.laboradores

Empreses Creades per Graduats del CITM

PORTADA I CONTRAPORTADA
Disseny de Daniel Lorenzo
Grau en Multimèdia

