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Prerequisits

Coneixements bàsics del llenguatge, redacció i producció comunicativa i informàtica multimèdia per a usuari.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és aportar coneixements bàsics sobre els llenguatges en cibermitjans, fent
especial èmfasi a la multimedialitat i interactivitat, tenint en compte els cross-media i trans-mèdia. És també
l'estudi de la divulgació de continguts i formes en els blogs i xarxes socials com a instrument del treball
comunicatiu.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Conèixer i utilitzar els diferents llenguatges audiovisuals.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Llenguatge Multimèdia   2014 - 2015

1



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

Aplicar els principis teòrics als processos audiovisuals.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Dominar les eines tecnològiques a la producció audiovisual.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Realitzar productes audiovisuals de qualitat i introduir-hi una estètica innovadora.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1.Introducció general als mitjans multimèdia

Explicació introductòria de l'assignatura i condicions generals.

Multimèdia segons mitjans: Internet, televisió i altres espais virtuals.

2. Llenguatges i metallenguatges

Redacció, immediatesa, modificacions, ampliació i evolució dels relats, metàfores, etc.

Organitzacions del contingut: , fil conductor, retícules i estàndards.Wireframes

Estètiques: Logotips, músiques, originalitat, ornaments, contragrafismes, etc.

3. Visualització multimèdia

Objectius i continguts visuals.

Unitats elementals i complexes: vídeos, infografies, etc.

Visualització de dades i esdeveniments, precisions, automatismes, etc.

4.Estructures de documents

Tipologies clàssiques i evolucions modernes.

Els blogs, estadístiques, temes, limitacions, formularis, etc.

Relats, protagonistes i reportatges.

Metodologia

La metodologia docent està basada en les activitats formatives.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb suport TIC 15 0,6 1, 2, 7, 8, 9

Pràctiques Laboratori 22,5 0,9 3, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14

Seminaris de discussió i debat de casos (produccions audiovisuals) i articles
científics

15 0,6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15

Tipus: Supervisades

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

7,5 0,3 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi: Lectura i síntesi de documents científics 35 1,4 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
12

Preparació pràctiques laboratori 37 1,48 1, 2, 6, 10, 11, 12

Realització de treballs encarregats per al desenvolupament dels seminaris 10,5 0,42 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Avaluació

Avaluació: Es realitzarà una avaluació acumulativa de les notes de teoria, laboratoris i pràctiques.
Cadascuna aporta la seva quota d'influència en la nota final amb un límit de nota mínim del 50% a la teoria.

Reavaluació: Hi haurà reavaluació per recuperar la nota suspesa per sobre d'una qualificació global de 4
punts, per pujar la nota global aprovada i per obtenir matrícula a partir de 9 punts de nota global. En
qualsevol cas, la reavaluació es realitzarà a petició de l'alumne, no del professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen escrit 40% 2 0,08 1, 3, 5, 8, 9

Lliuraments treballs seminaris 10% 3 0,12 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Treballs pràctics 50% 2,5 0,1 1, 2, 11, 13
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