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OB,JECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 

Coneixement toorie i practic de les característiques expressives i tecniques narratives de la 
producció informativa en l'ambit de les retransmissions esportives ais mitjans audiovisual s 
(radio i televisió) 

TEMARI: 

L1icyó l .· Les retransmissions espoI1ives 
La representació mediatica de I'esport 
El factor temps. Retransmissions en simultanei'tat i en diferit 
Tecniques narratives 
La re-espectacularització de I'espectacle esportiu 

L1icó 2.- Relacions financeres entre esport i mitjans 
Esport i mitjans, interessos complementan s 
El patrocini 
Els drets d'imatge 
La publicitat eslatica i dinamica 
Les sobreimpressions i la publicitat televisiva 
La publicitat radiofónica 
La compra-venda deis drets de transmissió 

LliCÓ 3.- L'esport a la radio 
Evolució histórica 
Retransmissions i simultanis 
Estrategies de programació 
Radio-fórmules esportives 
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L1iCÓ 4.- La cobertura radiofónica de I'esdevenimem esportiu 
Rutines productives 
Infraestructura tecnica 
La transmissió del senyal 
Personal i [uncions professionals 
Les posicions de comentarista 
Fonts complememilries d'informació 

Llicó 5.- L'espon a la televisió 
Les pnmeres retransmissions 
Els grans esdeveniments esportius 
L'adequació de les regles de joc a les necessitats publicitanes de la Iv 
Estrategies de programació 
Les cadenes especialitzades i de peatge 

Llicó 6.- 1nfraestructura técnica i humana a televisió 
Les unitats móbils 
Tipus de cameres i suports. 
Optica. 
Els aparells per repelicions 
El grafisme electrónic i la informática 
Tipus de micrófons. Suports 
La realització integrada 
Enllacos i salel.lits per a la transmissió en directe 
Darrers avencos tecnics 
Personal i funcions professionals 

L1icó 7. - La cobertura televisiva 
Rutines productives, audiencies i reglaments 
Característiques de les installacions esportives 
Nombre i posicions de les cameres 
Nombre i posicions deis micrófons 
Informació i espectacularitat 
SenyaJ internacional i personalització 

L1iCÓ 8.- Traducció televisiva de I'espectacle esponiu 
L'espectacle esdevé un abre espectac1e 
La percepció audiovisual 
Temps esportiu/temps televisiu . Replay. "Slow motion" 
Espai esportiu/espai televisiu . L'enquadrament. L'angulació. El camp 
La interpretació nU(11érica de J'espectade esponiu 
La verificació i recreació deis fets 
El paper de la realització: narració enunciativa, narració 
interpretativa, narració estetica 
Estructura de la narració. Macro-estructura i micro-estructures 
Ritme 
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L1iCÓ 9.- La lacució a nidio i televisió 
Alguns conceptes sobre locució 
La cura de I'aparell fonador 
Preparació de la ¡ocució: Documentació previa i improvisació 
Els encarregats de la locució 
Elllibre d'estil 
La locució radiofónica. Forma i contingut 
La locució televisiva. Forma i contingut 
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METODOLOGIA DOCENT: 

TEORlA 

El profesor exposani el con tingut del programa i el complementara amb el visionat 
d 'exemples audiovisuals. 
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PRACTIQUES: 

Les practiques de laboraton consistiran en locular fragments de proves esportives per radio 
i televisió i en reaJitzar en directe la cobertura televisiva d'una preva. 

Les practiques de sortida de campus consistiran en locucions radiofóniques retes "in sítu", 

S'ha previst l'elaboració de planiflcacions de cobertura televisiva de diferents proves 
esportives. 

SISTEMA D' A V ALUACIÓ: 

1. Alumnes Que segueixin rcgularment el curso 

Els aJumnes que optin per I'avaluació continuada hauran d'assistir obligatóriament a totes 
les practiques programades. Qualsevol absencia haura de ser justificada convenientment 

Es podran encarregar treballs per aprofondir en deterrninats aspectes del programa: 
planificació de cameres i micrófons, anruisi comparativa de locucions, amllisi comparativa 
deis diferents recursos narratius en la cobertura de l'esport etc. 

1 1. - Primera convocatória 

La nota final resultara de rer mitjana de: 
a) teoria aprovada (examen iJo treballs si fos el cas) 
b) practiques aprovades 

Les practiques no retes o suspeses durant el curs es podran recuperar mitjan~ant un examen 
pnictic final. 

1.2. Segona convocatoria 

Els alumnes que en primera convocatória hagin suspes una part de I'assignatura (teoria o 
practica) podran examinar-se nomes de la materia no superada. 

2.- Alumnes !1ue no segueixin regularment el curs 

2 I Primera i segona convocatóries 

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