Ordinadors portàtils
Tant els alumnes dels Cicles de Grau Superior com els de Grau Mitjà han de dur ordinador portàtil.
Ordinadors aconsellats pels alumnes que cursaran els Cicles de Grau Superior d’Il·lustració, Còmic, Animació, Interiors,
Gràfica Interactiva i Gràfica Impresa i, alumnes que cursaran el Cicle de Grau Mitjà d’Assistent al Producte Gràfic Imprès.
Es recomanen els següents requisits mínims:
OPCIÓ 1: PC de 64 bits sota sistema operatiu Windows
Processador: i5 o superior
Pantalla: 15" o superior
Memòria: 8GB de RAM o superior (es recomana 16 GB de RAM)
Targeta gràfica: nVidia GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR5 (o similar)
Unitat de disc intern: 500 GB SSD (es recomana que el disc sigui sòlid).
Si es pot és molt millor substituir el disc dur per memòria sòlida ja que es guanya en velocitat i en gestió
de treball, especialment quan es treballa amb diferents programes a l’hora.
IMPORTANT:
Els alumnes dels cicles d'Animació i d’Interiors haurien de treballar amb PC si volen poder fer servir 3D
amb plena normalitat i sense haver de virtualitzar el disc d'un MAC.
OPCIÓ 2: MAC sota sistema operatiu OSx 10
Processador: IntelCore i5 o M1
Pantalla: òptim 15”
Memòria: 4 GB de RAM. Es recomana 8Gb
Targeta gràfica: NVIDIA GeForce
Unitat de disc intern: Disc dur de 512 GB SSD mínim.
En tots els casos cal portar també el ratolí. Es recomana un ratolí senzill de 2 botons i rodeta al mig (els originals de Mac no
van massa bé per fer 3D)
En alguns casos, com és el cas dels alumnes d’Il·lustració, de Còmic i d’Animació és convenient també poder disposar en
alguns moments d’una tauleta gràfica. Per la qualitat i versatilitat de la marca, s’aconsella que sigui Wacom.
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