Ús de les instal∙lacions del Laboratori de Creació de Continguts Multimèdia
Els usuaris que vulguin comprovar les activitats que es poden realitzar al Laboratori, poden
sol∙licitar una demostració 
al Servei d'Informàtica a través del correu electrònic
lccm@ua.es.
En la visita, el personal tècnic ensenyarà el funcionament de l'equipament,
centrantse en les àrees de major interès per a l'usuari.
La reserva d'aquest laboratori per a assignatures reglades es realitzarà a través de la unitat de
Gestió d'Espais. En el cas que es tracti d'un projecte audiovisual, abans de reservar l'espai a
través de Gestió d'Espais, la persona responsable del projecte d'emplenar la sol∙licitud que hi
ha a la pàgina web del Vicerectorat Tecnologies de la Informació:
http://web.ua.es/va/vrti/normesdusderecursosti.html
Amb independència de la presentació d'aquesta sol∙licitud, el laboratori ha de reservar per a
cada sessió de treball a través de Gestió de Espais. A la primera 
reserva o quan l'usuari
sol∙licitant així ho necessiti, es durà a terme una entrevista amb el personal tècnic del Servei
d'Informàtica per facilitar l'inici del projecte. Durant la resta del projecte, l'usuari ha de comptar
amb el personal necessari per a les tasques diàries:




Maneig i operació del maquinari i programari durant les sessions.
Programació dels entorns relacionats amb la realitat virtual i captura de moviment.
En cas d'instal∙lacions, actualitzacions , avaries o qualsevol acció que modifiqui les
condicions del sistema, aquestes, hauran de planificar i dur a terme amb la supervisió
del personal del SI.

Les sol∙licituds relacionades amb el programari instal∙lat a les estacions de treball del
laboratori es realitzaran seguint les instruccions indicades en
http://si.ua.es/va/servicios/aulas/aulesdinformatica.html
La pàgina web del laboratori és
http://si.ua.es/va/lccm/benvingutsallaboratoridecreaciodecontingutsmultimedia.html
i en ella es descriu, juntament amb més informació relacionada, l'equipament de què disposa
per a les següents activitats:
Realitat virtual
L'entorn de inmersió es produeix en una cova de realitat virtual de dues cares (paret i terra)
equipada amb dos projectors estereoscòpics que permeten als usuaris interactuar en un món
virtual connectat a un espai real on es poden modelar diferents escenaris.
Captura de Moviment
L'LCCM compta amb dos equips complets de captura de moviment (MoCap). Un equip fix de
vuit càmeres disposa el laboratori i un equip de sis càmeres i accessoris que no té instal∙lació
fixa, 
els quals poden utilitzar per a la captura d'elements que no es puguin capturar dins del
laboratori.
Postproducció Audiovisual
Els equips de postproducció audiovisual són ordinadors amb programari i maquinari específic
per a la captura, generació, edició i exportació de material audiovisual, com ara animacions,
vídeos, so, grafismes, etc.

Sala Realització
La sala de realització és una versió reduïda d'una cabina típica de realització. La sala està
condicionada acústicament i té un fons tècnic per a claus de croma. Es tracta d'una instal∙lació
fixa optimitzada per a la realització de pràctiques relacionades amb la gravació de persones
en directe a una o dues càmeres.
Material de préstec audiovisual
ha un conjunt de material audiovisual que no està instal∙lat de manera permanent en el
laboratori, per exemple, equips d'il∙luminació, trípodes, càmeres de vídeo, microfonia, etc.
Aquest material s'utilitza en activitats fora del laboratori, com ara el rodatge d'una pràctica de
laboratori o en un documental.

ID:

SOL∙LICITUD D'ÚS DEL LABORATORI
DE CREACIÓ DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA

A l'atenció del Director del Servei d'Informàtica.
Tipus de sol∙licitud:
Demostració
Projecte audiovisual
Pràctiques d'assignatures

X
X
X

(Per a la demostración)
Datos del sol∙licitant:
Nom i cognoms:
Correue
(@
ua.es):
Centre o Facultat:
Dades d'equipament sol∙licitat:
Realitat Virtual
Captura de moviment
Postproducció audiovisual
Sala realització
Granja de render

X
X
X
X
X

(Per projecte audiovisual)
Datos del responsable del projecte:
Nom i cognoms:
Correue
(@
ua.es):
Centre o Facultat:
Dades del projecte:
Nom:
Resum:

Publicació:

Dades d'equipament sol∙licitat:
Realitat Virtual

X

Captura de moviment
Postproducció audiovisual
Sala de realització
Granja de render

X
X
X
X
1

Altres usuaris que requereixen autorització per a l'ús: (1)

Usuari:

Nom:
EMAIL: Telèfon:
Departament:

Usuari:

Nom:
EMAIL: Telèfon:
Departament:

Usuari:

Nom:
EMAIL: Telèfon:
Departament:

Usuari:

Nom:
EMAIL: Telèfon:
Departament:

Usuari:

Nom:
EMAIL: Telèfon :
Departament:

Llocs previstos de publicació:
Campus Virtual
RUA (Repositori)
OCW (OpenCourseWare)
Portal Audiovisual
iTunesU / You Tube Edu
Moodle UA
Blocs UA
VUALA
Altres: especificar

X
X
X
X
X
X
X
X
X

(Per pràctiques d'assignatures)  

Dades del coordinador de l'assignatura:
Nom i cognoms:
Correue
(@
ua.es):
Centre o Facultat:

1

(1) Si hi ha més de 5 professors, ompli tantes sol∙licituds com necessiti.

Dades de l'assignatura:
Codi UA:
Nom:
Titulació:
Curs:
Resum:

Dades d'equipament sol∙licitat:
Realitat Virtual
Captura de moviment
Postproducció audiovisual
Sala realització

X
X
X
X
2

Altres professors que requereixen autorització per a l'ús: (1)


2

Professor:

Nom:
EMAIL (@ ua.es): Extensió:
Departament:

Professor:

Nom:
EMAIL (@ ua.es): Extensió:
Departament:

Professor:

Nom:
EMAIL (@ ua.es): Extensió:
Departament :

Professor:

Nom:
EMAIL (@ ua.es): Extensió:
Departament:

Professor:

Nom:
EMAIL (@ ua.es): Extensió:
Departament:

(1) Si hi ha més de 5 professors, ompli tantes sol∙licituds com necessiti.

Observacions

Alacant,

d

de

Signatura del Coordinador Assignatura /
Director del Departament / Servei /
Grup de Recerca

