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Prerequisits
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Objectius

Els principals objectius d'aquesta assignatura són conèixer:

Els principis teòrics associats a la interactivitat.
L'evolució històrica de la comunicació interactiva i les seves aplicacions.
El fonament de l'arquitectura i l'organització dels sistemes interactius a partir de l'evolució conceptual i
tecnològica.
La incidència de la interactivitat a les diferents indústries culturals.
Conèixer el llenguatge, lògiques interactives i argumentals dels videojocs.
Aprendre a analitzar xarxes socials mitjançant programari apropiat.
Analitzar aplicacions i experiències de comunicació interactiva paradigmàtiques en el seu context
històric i social.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Contextualitzar els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així
com el seu valor per a la pràctica professional.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
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Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Conèixer l'evolució històrica dels mitjans audiovisuals.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
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.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
Identificar les interaccions entre la història, l'estètica i la comunicació audiovisual.

Continguts

1. Introducció històrica: la cultura i el concepte d'interactivitat.

2. Els nous mitjans: interactivitat i trets diferencials.

2. La cultura de la participació dels públics.

3. El llenguatge dels nous mitjans. 

4. Els videojocs: interactivitat, connectivitat, temes i arguments.

5. Cultura i anàlisi de xarxes socials.

6. Privacitat, megadata i Gran Germà.

Metodologia

Els seminaris consistiran en la lectura i debat amb el professor de lectures per part dels alumnes i en treballs
pràctics d'anàlisis d'aplicacions interactives, videojocs i de xarxes socials.

El treball es desenvoluparà de forma individual o per parelles depenent del nombre total d'alumnes
matriculats a l'assignatura. Aquests treballs podran ser de caràcter pràctic o teòric. En el primer cas els/les
alumnes podran desenvolupar una aplicació interactiva per  o  o bé crear un videojoc dessmartphone tablet
del punt de vista de l'argument, del concepte d'interactivitat i d'idea de negoci i comercialització.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 37,5 1,5 2, 4, 5, 6, 8

Seminaris 15 0,6 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 1, 3, 8
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Tipus: Autònomes

Estudi personal, lectura de textos i preparació de treballs 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13

Avaluació

ACTIVITATS DE REAVALUACIÓ

Es podran acollir els estudiants que acompleixin les següents condicions:

Que hagin obtingut una nota entre 4,5 i 4,9 a l'examen de teoria.

Els seminaris no seran susceptibles de reavaluació (una absència superior al 20% de les sessions és
irrecuperable).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric i control de lectures 40% 3 0,12 1, 2, 4, 10, 12, 13

Seminaris 20% 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13

Treball 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13
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