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Objectius: Coneixement teOric i practic de les caracteristiques 
expressives i tecniques narratives de la producció informativa 
en l'ambit de les retransmissions esportives als mitjans 
audiovisuals (radio i telev;sió) 

Descripció del contingut: Disseny i tipologia de les 
retransmiss;ons esportives a la radio ; la telev;sió . 
Planificació de mi tjans tecnics i humans . Tecniques narratives 
i realitzac;ó. Producció i critica. 

PROGRAMA 

Lli;ó 1 , - L'esport i els mitians audio- visuals 
L'espectacle esportiu 
El di recte 
Les audiencies 
P0blic dels estadis, ofdors i espectadors 
L'efecte de promoció de l'esport 
Esports radiogenics i telegenics 
La construcció de 1 'esdeveniment esportiu 

Lli;ó 2 . - Relac i ons financeres entre esport 
La compra venda dels drets de transmissió 
Situac;ons de monoRol; ; de concurrencia 
El patrocin; 
Els drets d'imatge 
La publicitat estatica i dinamica 
Les sobre - impressions i les cunyes 
La ; ndustri a i l' esport 

Lli;ó 3 , - L'esport a la radio 
Evolució histOrica 
Estrategies de programació 
Els professionals 
Radio-fórmules esportives 

mitjans 

Lli~ó 4. - La cobertura radiofónica de 1 'esdeveniment esportiu 
Rutines productives 
Infraestructura técnica 



Personal 
Les posicions de comentarista 
Fonts complementaries d';nformació 

Llicó 5.- La locuc;ó a la radio 
Les persones encarregades de la locució 
Formació previa 
Preparació de la locució. Documentació. 
La improvisac;ó 
Funcions de la locució 
Aspectes formals i de contingut 

Ll;có 6. - L'esport a la televisió 
Les primeres retransmissions 
Els grans esdeveniments esportius 
Els jocs olimpics 
L'adequació de les regles de joc a les necessitats televisivo
publicitaries 
Estrategies de programació 
Les cadenes especialitzades ; de peatge 

Llicó 7.- Infraestructura técnica; humana 
Les unitats mobils 
Tipus de carne res i característiques 
Suports de cameres 
Els aparells de replay 
El grafisme electrOnic i la informática 
Tipus de m;crOfons i característiques 
Darrers aven90S tecnics 
Personal i funcions professionals 
Enlla90s i satel. lits per a la transmissió en directe 
El senyal internacional i la personalització 

Lliyó 8 . - La cobertura televisiva 
Rutines productives 
Coneixament previ de les regles de joc 
Característiques de les instalo lacions esport;ves 
La incidencia del llum en les retransmissions 
Nombre i posicions de les cameres 
L' optica 
Multiplicació dels punts de vista 
Punts complementaris d ' informació : llotja, vestuaris, grades 
etc . 
Nombre i posicions dels microfons 
La realitzac;ó integrada 

Lliyó 9.- La locuc;ó a t~levisió 
Funcions de la locució 
La relació imatge-so 
Aspectes formal s i de contingut 
La personalitzaci6 mitjan9ant el comentar; 
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Llicó 10 .- Traducció televisiva de l'espectacle eSDortiu 
L'espectacle esdevé un altre espectacle 
La percepció audiovisual 
Temps esportiu /temps televisiu. Replay. "Slow motion" 
Espai esport iu/espa; televisiu. L'enquadrament. L'angulaci6 . el 
camp 
La interpretació numérica de l'espectacle esportiu 
La verificac;ó ; recreació dels fets 
El paper de la realitzac;ó: narrac;ó enunciativa, narrac;ó 
interpretativa, narrac;ó estética 
Estructura de la narrac;ó . Macro- estructura; micro-estructures 
Ritme 
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PRACTIQUES PREVISTES 

Les practiques de laboratori consistiran en locutar fragme nts de 
praves esportives per radio i televisi6 ; en realitzar en directe 
la cobertura televisiva d'una prava. 

Les practiques de sortida de campus cons;stiran en locucions 
fetes "in situ", 

AVALUACIQ 

1. Alumnes que segueixin regularment el cu r so 

Els alumnes Que optin per 1 ' avaluació continua hauran d'assis t ir 
obligatOriament a totes les practiques programades. Qualsevol 
abséncia haura de ser justificada convenientment 

Es podran encarregar treba l' s per aprofondi r en determi nats 
aspectes del programa: planificació de carne res ; m;crófons, 
anal;s; comparativa de locucions, anal;s; comparativa dels 
diferents recursos narratius en la cobertura de l ' esport etc . 

1.1. - Primera convocatOria 

La nota fina1 resultara de fer mitjana de: 
a) teOria aprovada (examen i trebal1s) 
b) practiques aprovades 

Les practiques no fetes o sus pe ses durant el curs es podran 
recuperar mitjan9ant un examen practic final. 

1 . 2. Segona convocatOria 

Els alumnes Que en primera convocatOria hagin suspes una part de 
1 ' assignatura (teoria o practica) i Que en 1 'altra part hagin 
obtingut una nota igualo superior a notable, podran examinar
se només de la materia no superada. 

2 .- Alumnes Que no segueix;n regularment el curs 

2 . 1 . Primera i segona convocatOries 

La nota final resultara de fer mitjana de 
a) examen teOric aprovat 
b) examen practic aprovat 
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