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Prerequisits

Objectius

Este módulo profundiza en la investigación de las principales tendencias
nacionales e internacionales en formatos audiovisuales y publicitarios que
afectan a los contenidos en diferentes soportes, así como en las estrategias
de programación.

Competències

Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Analitzar críticament les teories i els models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària.
Aplicar models validats danàlisi de continguts, davaluació de polítiques, destudis de recepció i danàlisi
dindústries del sector audiovisual i publicitari.
Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
COMUNICACIÓ.
Identificar i comprendre els principales fenòmens que incideixen en les indústries, les polítiques i els
continguts audiovisuals i publicitaris, així com en la seva recepció.
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d´aprenentatge

Analitzar com incideixen els continguts, els formats i la programació en el sector audiovisual i
publicitari.
Analitzar de manera crítica les teories i els models de la comunicació audiovisual que sapliquen a

lanàlisi dels continguts i limpacte cultural i social del sector audiovisual.
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lanàlisi dels continguts i limpacte cultural i social del sector audiovisual.
Analitzar la incidència de les tendències en els continguts i formats audiovisuals i publicitaris dels
diferents suports.
Aplicar models validats davaluació de continguts del sector audiovisual i del publicitari.
Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Seleccionar i dissenyar estratègies metodològiques de recerca científica i aplicar-les al camp dels
continguts, formats i programació audiovisuals i publicitaris.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Se evaluarán los principales indicadores que marcan las tendencias en estos
campos, así como las principales aportaciones de la investigación sectorial. El
análisis de modelos representativos completará la comprensión de los
principales fenómenos que marcan las tendencias nacionales e
internacionales.

Temario:

1.- Tendencias internacionales de programación televisiva 2 ECTS

2.- Tendencias de programación radiofónica 2 ECTS

3.- Tendencias del periodismo audiovisual 2 ECTS

4.- Tendencias en formatos publicitarios y estrategias de inserción en
televisión 2 ECTS

5.- Tendencias de la ficción cinematográfica en la era digital 2 ECTS

6.- Tendencias del documental contemporáneo 2 ECTS

Metodologia

Este módulo (12 créditos ECTS) representa un total de 300 horas de carga
para el alumno distribuidas de la siguiente manera: 75 horas de Trabajo
dirigido, 75 horas de Trabajo supervisado y 150 horas de Trabajo Autónomo.
Las metodologías docentes incluyen clases magistrales, seminarios, lecturas
de material bibliográfico, estudio personal, tutorías y realización de trabajos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Clases magistrales 75 3 1, 3, 8, 10

Tipus: Supervisades

Seminarios 50 2 2, 4, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudio personal, tutorías y realización de trabajos 150 6 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Avaluació

El sistema de evaluación contempla la realización de un Trabajo de módulo
(80%) de un tema a elegir entre los que contempla la asignatura, y la
asistencia y participación activa del alumnado en las clases (20%).

El trabajo será evaluado el profesor encargado del tema elegido, que es libre,
dentro de los límites del temario del módulo y se acordará con el coordinador
del módulo.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Trabajo escrito 1 crédit 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
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