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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 
L'assignatura se centrara en l'analisi de les diferents perspectives amb les que 
actualment s'aborda l'estudi del sistema de la comurucació audiovisuaL Per a dur a 
terme aquesta anaI.isi sera necessari aprofundir en els corrents teórics i paradigmes 
que orienten les tendencies, els objectes d'estudi i els metodes de recerca en la 
comunicació audiovisual. 

TEMARI: 
BLOC 1: LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

La teoria en la recerca científica: concepte 
La teoria de la comunicació de masses: 

lacomunicació audiovisual com a objecte d 'estudi 
característiques d les teories de la comunicació: multidisciplinarietat i 
caracter cíclic 

El paper de la teoria i els paradigmes en la recerca i en la interpretació de la 
realitat 

BLOC 2: PRINCIPALS PARADIGMES DE LA COMUNICACIÓ 
De la Mass Communication Research a la Socio-sep:riótica 

BLOC 3: AN.A.LISI DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. A.MBITS D'ESTUDI I 
TENDENCIES 

L'estudi de les indústries de la comunicació audiovisual: 
els sistemes comunicatius 
aspectes político-económics de la indústria de la comunicació 
canvis tecnológícs 
les revisions históriques. 

L'estudi de l'emissor i els processos productius: 
sociología de l'emissor 
el concepte de gatekeeper 
el newsmaking i les rutines productives rus mitjans audiovisuals 
l'eficf:tcia del comunicador. 

L'estudi de} missatge i els product:es comunicatius 
observatoris de la programació (radio i TV) 
les analisis de continguts i les analisis textuals 
les teories del discurs (generes) 
la metodologia de l'analisi instrumental 

C·r r t1 '" u J ... . _ 



L'estudi de la recepció i els efectes 
estudi deIs processos perceptius 
teories deIs efectes: deIs efectes a curt termini als efectes de llarg tennini 
deIs usos i gratificacions als estudis culturals i les etnografies de consum 

L'estudi de les audiencies 
estudis d'audiencia 
recerca sobre estils de vida 
eficacia de la comunicació 
proves d'acceptació de programes 
estudi de les actituds 

Altres recerques: la omurucació aplicada 
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Tesis doctorals 
Revistes especialitzades 
Bibliografia especffica de cada ambit que es facilitara alllarg del curs 



,. 

METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
Les sessions expositives en les que s'arúran desenvolupant els continguts basics del 
temari, es complementaran amb sessions en les que els estumants hauran de 
participar de forma activa tot exposant a la classe les reflexions i opinions sobre els 
temes tractats i les lectures ques'estiguin fent. També s 'exposaranmaterials 
audiovisuals que resultin significatius pels temes que s'estiguin treballant. 

PRACTIQUES: 
No n'hi ha. 

SISTEMA D' A VALUACIÓ: 
L'avaluació del curs dependra del meto de que de ideixin seguir els estudiants. Hi 
haura una avaluació continuada que suposara el seguiment regular del curSo En cM 
que algun es mant no pugui o no vulgu:i assistir regulan:nent a classe hi haura una 
avaluació final. 

- Avaluació continuada: caldra, comja s 'ha dit, assistir i participar de fOlma habitual 
a les c1asses de l'assignatura A més, s'haura de preparar un dossier de curSo No 
caldra fer l'examen final si el dossier de curs s'avalua positivament. Si no es presenta 
dossier de curs en primera convocatória, en segona convocatória caldra acollir-se a 
examen final. 
El dossier de cw's tindra dues parts. La primera part recollira les reflexions que els 
estudiants vulgu.in fer a pal"tir de les qüestions tractades a c1asse seguint el temari, 
aix.í com també fragments d 'artic1es, llibres, o altres materials (referencies a pel-lícules, 
pagines web, e c. ) que es vulguin relacionar amb els continguts teórics desenvolupats 
i, evidentment, els comentaris que aquests fragments i les seves relacions suscitin en 
l'estudiant. Aquest meto de de treball el sotmetrem a discussió durant el curs per tal 
de fer-ne el seguiment de la seva eficacia. 
La segona part del dossier consistira en l'analisi d 'una recerca actual (finalitzada en 
els darrers anys) sobre comunicació audiovisual, que s'hagi desenvolupat en algun 
deIs departaments de la facultat (o altres facultats de restat). Caldra que aquesta 
analisi descrigui el tipus de recerca (objecte d'estudi, metode, etc) i , sobretot , que la 
situi en el context de les tendencies d 'investigació de la comunicació audiovisual que 
treballem a c1asseo 

- Avaluació final: s'haura de fer un examen teoric final en el que es recolliran els 
continguts tractats al llarg del CUISo L'examen es realitzara en la data assenyalada a 
tal efecte per la seCl'etaría de la facultat. La segona convocatoria cont emplara examen 
final per a aquells que no hagin presentat treball en primera convocatória. 

ALTRES QÜESTIONS 
El nombre de persones que integraran els grups per fer el dossier de curs, així com les 
dates d'entrega del dossier es pactaran amb els alumnes un cop comen~at el curSo 
La professora impartira les elasses en catalit.. 
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