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OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA 

Establir els mecanismes formatius, comunicatius i representatius de la imatge, mitjanr;:ant un 
analisi del seu desenvolupament que sigui a la vegada estructural, erític e historie, para situar el 
fenomen en front el panorama de les noves figuracions que estableixen las recents estrategies 
tecnologiques. Es seguira un metode analític i reflexiu, capar;: de dibuixar la complexitat de un 
camp com el de la imatge que esta en contacte amb totes les vessants de la comunicació. 
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Fenomenologia de la imatge 
1. Introducció a la fenomenologia de la imatge 
2. Imatges i visió 
3. Imatge i so: el fenomen audiovisual 
4. Imatge i text 
5. Estructures de la imatge 

Lectures de la imatge 
1. Tipologies 
2. Metodologies 
3. Imatge i cultura 
4. Imatge i tecnica 
5. Imatge i identitat 
6. Comunicació visual 

La complexitat en la imatge 
1. Imatge i coneixement 
2. Hiperimatges i multimedia 
3. Teories del interfície 
4. El futur de la imatge 
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METODOLOGIA DOCENT 
TEORIA: 
Les classes seran de caire volgudament magistral, perque es tracta d'un tema molt ampli que 
obliga a entrar en contacte amb aspectes nous i molt diversos de la fenomenologia de la 
comunicació visual. A les classes magistrals, s'hi afegiran tota mena de recursos visuals, així com 
períodes de discussió i presentacions per part del alumnes. 

PRACTIQUES: 
Las classes teoriques aniran acompanyades de la projecció de diapositives, vídeos, 
transparencies i la utilització de I'ordinador amb la finalitat de suscitar la curiositat deis alumnes i 
a animar-los a establir el seu propi dialeg amb les imatges, a fi i efecte de vencer la resistencia a 
la interpretació que la majoria d'aquestes incorporant com a dispositiu funcional. 

SISTEMA D'AVALUACIÓ: 
Els alumnes podran optar entre examen final o avaluació continuada per confeccionar un treba" a 
la fi del curso Per fer el treball cal comprometres a assistir a classe i a participar-hi . Si I'alumne 
creu no poder complir aquests requisits, haura de anar a examen for<;:osament. A principi de curs 
es demanara als alumnes que decideixin entre les dues opcions i que, en el cas de que escollint 
fer el treball, es comprometin amb el tema, les intervencions i les tutories. Els treballs seran 
d'índole teorico-practic, en el sentit de que es demanara als alumnes que utilitzin eines visuals i 
textuals combinades per tal de produir reflexions de tipus social, personal i estetic. 

ALTRES QÜESTIONS: 
El professor considera que el programa de la assignatura no reflecteix el contingut real de la 
materia, sinó el que es pot abastar al lIarg del curs academic. Si considerem el fet de que es 
tracta d'una materia que no te antecedents ni precedents a la lIicenciatura, tot i la seva 
transcendencia al camp de la comunicació, els alumnes que vulguin cursar-la hauran de tenir el 
grau de curiositat necessari per ampliar els continguts miljancant el seu trebaIJ personal. També 
es convenient una bona disposició per a la reflexió teorica. 
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