
LLICENCIATURA DE PERIODISME 
CURS 1999-2000 

TEORIA 1 TECNICA DE LES RETRANSMISSIONS ESPORTIVES EN RADIO 1 
TELEVISIO 

CODI 20758 

Vuité quatrimestre 

Credits: 5 (2 teorics, 2 de practica de laboratori , 1 de sortida 
de campus) 

Objectius: Coneixement teoric , practic de les ~aracterfstiques 
expreS5 i ves ; tacn; ques narrat; ves de 1 a prod lJcci 6 ; nformat ; va 
en 1 'ambit de les retransmissions esportives als mitjans 
audiovisuals ( radio 1 televisi6 ) 

Descripci6 del contingut: Disseny ; tipología de les 
retransmissions esportives a la radio ; la telev;s;ó. 
Planificac;ó de mitjans tecnics i humans. Tecniques narratives 
; realitzaci6. Producció i critica. 

PROGRAMA 

Llic6 '.- Les retransmissions esportives 
La representaci6 mediatica de l'esport 
El factor temps. Retransmissions en simultanei·tat i en dlferit 
Técniques narratives 
La re-espectacularització de l'espectacle esportiu 

LliQÓ 2.- Relacions financeres entre esport mitjans 
Esport i mi tj ans, i nteressos comp 1 ementari s 
El patrocini 
Els drets d'imatge 
La publicitat estatica ; dinamlca 
Les sobreimpressions ; la publicitat televisiva 
La publicitat radiofónica 
La compra-venda dels drets de transmissió 

Llicó 3.- L'esport a la radio 
Evolució histOrica 
Retransmissions i simultanis 
Estrategies de programac;ó 
Radio- fórmules esport;ves 

llicó 4.- La cobertura radiofónica de 1 'esdeveniment esportiu 
Rutines productives 
Infraestructura técnica 
la transm;ss;ó del senya l 
Personal 1 funcions professionals 



Les posieions de comentarlsta 
Fonts complementaries d'informacló 

Llicó 5 . - L'esport a la televisió 
Les primeres retransmissions 
Els grans esdeven;ments esportius 
L'adequació de les regles de JOc a les necessitats televisivo
publicitaries 
Estrategies de programació 
Les cadenes especialitzades de peatge 

Ll;c6 6.- Infraestructura técnica i humana a telev;s;ó 
Les unitats móbils 
Tipus de cameres i suports. 
Optiea. 
Els aparells per repeticions 
El grafisme electrónic i la 1nformática 
Tipus de micrófons . Suports 
La realització integrada 
Enllayos i satel . lits per a la transmiss;ó en directe 
Darre r s avenyos técnics 
Personal i funcions professionals 

Ll;có 7.- La cobertura televisiva 
Rutines p r oductives, audiencies 1 regles de joc 
Característiques de les instal. lacions esportives. 
Nombre i posieions de les cameras 
Nombre i posic;ons dels micrófons 
I nformaci6 i espectacularitat 
Senyal internacional i personal;tzaci6 

Llic6 8 . - Traducció televisiva de 1 '~spectacle esportiu 
L'especta cle e sdevé un altre espectacle 
La pe r cepció audiovisual 
Temps esportiu/temps televislu. Replay. "Slow motion" 
Espai espo r tlu/espai televisiu. L'enquadrament. L'angulaci6 . El 
camp 
La interpretacló numérica de l'espectacle esportlu 
La verificació i recreació dels fets 
El paper de la realitzacló: narració enunciativa, narració 
interpretativa, narració estética 
Estructura de la narraeió . Macro-estructura i micro-estructures 
Ritme 

Llicó 9,- La locueló a radio; televisió 
Alguns conceptes sobre locució 
La cura de l'aparel1 fonador 
Preparació de la locueió: Documentació previa i improvisac;ó 
Els encarregats de la locució 
El llibre d'estil 
La locuc;ó radiofónica . Forma; contingut 
La locució televisiva. Forma i contingut 
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PRACTIQUES PREVISTES 

Les practiques de laboratori consistlran en locutar fragments de 
proves esportives per radlo ; telev;sió; en realitzar en directe 
la cobertura t¿lev;s;va d'una prava. 

Les practiques de sortida de campus consistlran en locuc;ons 
fetes "in situ··. 

AVALUACIO 

1. Alumnes aue segueixin regularment el curso 

Els alumnes que optin per "avaluació continua hauran d'assistir 
obligatOriament a tates les practiques programades. Qualsevol 
absencia haura de ser justiflcada convenientment 

Es podran encarregar treballs per aprofondir en determinats 
aspectes del programa: planificacló de cameres i micrOfons, 
analis; comparativa de locucl0ns, analisi comparativa dels 
diferents recursos narratlus en la cobertura de 1 'esport etc. 



1.1. - Primera convocatóna 

La nota final resultara de fer mitjana de: 
a) teoria aprovada (examen ;/0 treballs si fos el cas) 
b) practiques aprovades 

Les practiques no fetes o suspeses durant el curs es podran 
recuperar mitjan9ant un examen practlC final, 

1.2. Segona convocatoria 

Els alumnes que en primera convocatoria hagin suspés una part de 
l'assignatura (teoria o practica) i que en l'altra part hagín 
obtingut una nota igualo superior a notable, podran examinar
se només de la materia no superada. 

2.- Alumnes que no segue;x;n regularment el curs 

2.1. Primera 1 segona convocatórles 

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