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Prerequisits

Les classes s'impartiran en català i/o castellà. Hi haurà lectures en anglès. Per tant, cal tenir coneixements
d'aquestes llengües per poder seguir les classes.

Coneixements bàsics de redacció i producció periodística.

No es tracta d'una classe d'informàtica, sinó centrada en productes, formats i plataformes periodístics. Per
tant, els alumnes han de tenir coneixements d'informàtica a nivel usuari dels següents tipus de programes:

a) Ofimàtica (edició, gestió, presentacions)

b) Programes de retoc fotogràfic

c) Programes d'edició d'àudio, so i vídeo

d) Gestió de CMS (tipus WordPress, Open Publish...)

e) Xarxes socials.

Objectius

L'assignatura s'integra dins de la matèria de "Creació i realizació audiovisual". Aquesta matèria, en el grau de
Periodisme, la formen les següents assignatures:

Teoria i pràctica del documental: OT, 6C, 2on curs 2on semestre
Infografia, animació i espais virtuals: OT, 6C,
Gèneres i formats audiovisuals multimèdia (aquesta mateixa): OT, 6C, 2on curs 2on semestre

Dins la matèria "Creació i realizació audiovisual", aquesta asignatura de "Gèneres i formats audiovisuals
multimèdia" aporta els conceptes generals i les bases teòriques per transmetre informació periodística en el
llenguatge propi dels mitjans de comunicació audiovisuals i multimèdia. Aquestes informacions es faran
aplicant els gèneres específics a cada format de manera innovadora i posant en pràctica diferents
procediments periodístics i rutines de producció multiplataforma.

Rellevància de l'assignatura

Atesa la modificació dels hàbits de consum cultural i informatiu com a conseqüencia de l'aplicació de les NTIC
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als productes de comunicació, l'objectiu de l'assignatura és aportar coneixements sobre els gèneres, formats
periodístics i rutines de producció en suports digitals. Es tractaran, especialment, els formats multimèdia i la
participació en xarxes socials com a instrument del treball periodístic en diferents suports i tecnologies,
responent així al nou perfil de periodista multitasca i multiplataforma.

Contribució de l'assignatura a la formació del perfil professional

Es tracta que els alumnes siguin capaços d'usar plataformes digitals com a eines periodístiques multimèdia, i
això suposa acomodar les formes expressives i les rutines de treball als nous suports. També han de ser
capaços de gestionar-los potenciant els valors d'emprenedoria i el .coworking

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació per als
nous gèneres i formats audiovisuals multimèdia.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

1) El camí cap al periodisme de darrera generació

2) Format multimèdia: les diferents maneres de combinar els continguts

3) La complexitat dels gèneres en el multimèdia

4) Organitzar el treball mitjançant rutines de producció

5) Com abordar un projecte periodístic multimèdia

6) Nous perfils professionals

Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura implica la realització de diferents tipus d'activitats formatives:

- :Activitats dirigides

a) Classes magistrals: explicació dels conceptes teòrics i pràctics.

b) Seminaris: El seu objectiu és aprofundir -mitjançant lectures, treballs i conferències- sobre conceptes
bàsics i analitzar el resultat de les pràctiques de laboratori.

c) Pràctiques de Laboratori: El principal objectiu és que l'alumne treballi en un portal informatiu
multimèdia posant en pràctica tot allò que hem tractat a les classes teòriques i seminaris

- :Activitats supervisades
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a) Tutories presencials individuals o en grup. La finalitat és resoldre problemes d'aprenentatge i revisar
els treballs abans de ser publicats al portal informatiu.

- .Activitats autònomes

a) Estudi: lectura i síntesi de textos de documents científics i periodístics

b) Visionat de materials audiovisuals i multimèdia

c) Realització de treballs encarregats per al desenvolupament dels seminaris

d) Preparació de les pràctiques de laboratori

- Activitats d'avaluació

Part d'una sessió presencial es dedicarà a la realització d'un examen escrit

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb suport TIC 15 0,6 1, 3, 4

Pràctiques Laboratori 24 0,96 1, 2, 3, 4

Seminaris de discussió i debat de casos (produccions audiovisuals i multimèdia)

i articles científics

9 0,36 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories (activitat presencial individual o en grup orientada a resoldre problemes

d'aprenentatge)

6 0,24 1, 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi: Lectura i síntesi de documents científics 24 0,96 1, 3, 4

Preparació pràctiques laboratori (recerca, documentació i producció) 52,5 2,1 1, 2, 3, 4

Realització de treballs encarregats per al desenvolupament dels seminaris 12 0,48 1, 2, 3, 4

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant diferents procediments:

a) Examen (30%)

b) Resultats pràctiques de laboratori (60%)

c) Exposició de treballs i participació activa en seminaris (10%)

La nota final serà la suma de la puntuació obtinguda.

Les tres darreres setmanes de curs es destinaran a activitats de reavaluació, segons les condicions que cada
professor farà públiques en el campus virtual a l'inici de curs
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Defensa i exposició de treballs i participació activa en seminaris 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4

Examen escrit 30% 1 0,04 1, 3, 4

Lliuraments de treballs 60% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4
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http://karmapeiro.wordpress.com/

http://www.obamaworld.es/

http://carmelarios.com/
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