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COMTECART (COMUNICACIÓN, TECNOLOXÍA E ARTE EN CONTORNAS 

VIRTUAIS) 

 

Coordinador/a:     Antonio Pena Giménez 
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 Enrique Costa Montenegro 
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Liñas de actuacións 

Hai numerosos exemplos onde os empregos actuais implican traballos en grupo multidisciplinarios. 
A demanda nas empresas é cada vez maior de profesionais con estas capacidades. A dificultade de 

traballar cun grupo de persoas faise máis evidente cando as persoas proveñen de diferentes ámbitos 
de coñecemento.  
 

As chamadas contornas virtuais, xa moi asentadas en grandes proxectos desde hai anos nos 
chamados simuladores, teñen un protagonismo evidente na actualidade, coa dispoñibilidade de 
dispositivos de consumo que permiten o acceso a experiencias da chamada realidade aumentada ou 

a realidade virtual, aínda en dispositivos móbiles. Un exemplo evidente son os chamados videoxogos. 
Tanto os de aplicación lúdica coma os chamados serious games, con aplicacións cada vez máis 

numerosas en educación, sanidade etc.  
 
O equipo interdisciplinario elaborará un videoxogo que estará formado por profesionais da área 

tecnolóxica, da comunicación e da arte. Na Universidade de Vigo existe formación regrada nestes 
tres ámbitos (tecnoloxía, comunicación e arte) polo que aparece como natural tentar de conformar 
experiencias interdisciplinarias. 

 
A área de tecnoloxía ocuparase de implantar o comportamento do mundo e da interacción cos 
sentidos do usuario/a.  A área de comunicación xerará as historias, interaccións e o fío condutor 

que compón o deseño do xogo. E a área de arte encargaranse de dar corpo  ás personaxes e 
decorados que conforman o mundo. 
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Obxectivos 

Os obxectivos que perseguen o grupo de traballo son o seguintes: 

- Promover actividades en grupos multidisciplinarios que involucren a estudantes de ámbitos 
distintos, xa sexan en equipos ele traballo amplos (5-8 alumnos/as) ou en equipos máis 

reducidos (2-3) alumnos/as. As actividades habitualmente formarán parte da docencia 
regrada en diversos niveis (grao, mestrado etc). Por exemplo: creación de grupos 
interdisciplinarios de traballo entre varias materias de distintas titulacións e ámbitos, 

coordinación e traballo conxuntos de traballos fin de grao/mestrado etc. 

- Mellorar a formación do estudantado. 

- Xeración de sinerxias a medio prazo grazas aos contactos establecidos, que poden levar á 

xeración de pequenas empresas ou á posibilidade de optar a maior variedade de empregos.  
Como efecto colateral, isto incrementará a colaboración entre os/as docentes de diversos ámbitos, 

que poden levar a proxectos futuros interdisciplinarios, xa sexan de investigación ou 
desenvolvemento. 
 

 
 
Plan de traballo 

No curso  2017/18 tense prevista a seguinte actividade:  
 

- Creación de grupos de traballo multidisciplinarios, encargados do desenvolvemento dun 

proxecto, con alumnos/as das seguintes materias de grao: 

o Videoxogos: Deseño e desenvolvemento.  4° curso do  Grao en Comunicación 

Audiovisual. 

o Tecnoloxía multimedia e Computer graphics. 4º curso do Grao en Enxeñaría de 

Tecnoloxías de Telecomunicación, módulo de Son e lmaxe. 

o Programación de sistemas intelixentes. 4° curso do Grao en Enxeñaría de 

Tecnoloxía de Telecomunicación, módulo de Telemática. 

 

- Creación dun único grupo de traballo, encargado da comunicación pública de toda a 

actividade, con alumnos de:  
o Comunicación alternativa: Medios virtuais e novos soportes publicitarios. 4° curso do 

Grao en Publicidade e Relacións Públicas. 

 
Cada grupo de desenvolvemento levará a cabo, de principio a fin, un videoxogo seguindo o esquema 
de produción que soen adoitar as empresas de videoxogos, desde a creación do propio concepto do 

xogo ata a súa presentación pública, pasando pola elaboración de documentos de especificación, 
prototipado e probas de calidade.  
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O grupo de comunicac1on será o encargado de crear un blog e unha estrutura de redes sociais que 
dean acubillo e difusión desde o comezo á evolución dos videoxogos que se van creando, 
interactuando co traballo que se desenvolve en cada un dos grupos de desenvolvemento.  

 
Se a experiencia é positiva, valorarase a opción de incluír algunha materia do Grao de Belas Artes 
nesta experiencia en cursos posteriores.  

 
Ademais desta actividade, que xa está preparando pola súa complexidade, probablemente se 
tentarán de propoñer no curso 17/18 algúns traballos fin de grao de colaboración entre                    

arte-tecnoloxía, comunicacióntecnoloxía e/ou arte-comunicación. 
 


