
LLlCENCIATURA: Periodisme 	 CURS: Primer 

Codi: 20716 

Assignatura: TECNOLOGIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS 

Tipus d'assignatura: Obligatoria 

N° de credlts:5 credits 

Professorat: David Fernández, Cinto Niqui i Rafel Uya 

Llengua: catalana 

Quadrimestre: Ir 

OBJECTIUS: 

• 	 Conéixer quins són els processos que intervenen en la 

comunicació canalitzada pels mitjans audiovisLlals rádio 

televisió. 

• 	 Aprendre quíns s6n els principals inslruments tecnológics que inteNenen en 

aquests processos ¡les innovacions que s'estan produint en aquest terreny. per 

veure com els poi influenciar en la seva teina com a comunicadors, en e!s 

missatges i en la seva recepció. 

• 	 Fam':iaritració amb la manipulació deis equips d'imatge i so des:,inats a la 

producció de radio i televisió. 

PROGRAMA DE CURS: 

APARTATS 	 UNITATS TEMÁTIQUES 


1. Introducció 
11. Príncipis b¿sics d'audio j 

vídeo 

/JI . Producció 

IV. 	Transmissió 

v. Recepció 

1. Tecnologia deis Miljans Audiovisuals 

2. 	 Fonaments tecnológics de la imatge 

3. 	 Fonaments tecnológics del so 

4. 	 Senyal analógic i senyai digital 

5. 	 ~quips de producció de video 

6. 	 Equips de producció d'áudio. L'edició. 

7. L'edició de video 

8 Transmissió terrestre sense fils. 

9 Transmissió terrestre via cable 

10. Transmissió via satél ·lit 

11. Xarxes lelemaliqu es 

12. Recepció audiovisual 
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METODOLOGIA DüCENT: 

lEORIA 
Explicació a I'aula i als espais de practiques de cada tema. 

PRÁCT/QUES 

L'objectill de les prckliques és la familiarilzació amb les tecniques basiques de 
manipulació deis equips que tenim a la Facullat. í no la realitlaci6 de productes 
audiovisua ls. 

:~Is alumnes es distribuiran en grups de 5 a 10 persones. 
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AVALUACIÓ: 

Els alumnes que assisteixin amb regularitat a classe es poden 

acollir al sistema d 'avaluació continuada, integrat per les 

següents activitats: 

• Assisténcia a c lasse 

• Realització de les practiques de curs 

• Examen teóric 

OBSERVACIONS: 

Per fer les practiques es fan servir duran tot el curs dos platós, 
un estudi de radio, una sala d'edició DALET i una sala d'edició 
de video AVID. 
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