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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 

• Conèixer quins són els processos que intervenen en la comunicació 
canalitzada pels mitjans audiovisuals ràdio i televisió. 

• Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen 
en aquests processos i les innovacions que s’estan produint en aquest 
terreny, per veure com els pot influenciar en la seva feina com a 
comunicadors, en els missatges i en la seva recepció. 

• Familiarització amb la manipulació dels equips d’imatge i so destinats a 
la producció de ràdio i televisió. 

 
 
 
TEMARI: 
 

APARTATS UNITATS TEMÀTIQUES 

I. Introducció 1. Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals 

II. Principis bàsics d’àudio i 

vídeo 

2. Fonaments tecnològics de la imatge i el so 

3. Fonaments tecnològics del so 

4. Senyal analògic i senyal digital 

III. Producció 5. Equips de producció de vídeo. La càmera. 

6. Equips de producció d’àudio. La taula de mescles 

7. L’edició de vídeo 

IV. Transmissió 8. Transmissió terrestre  

9. Distribució via cable 



10. Transmissió via satèl·lit 

11. Xarxes telemàtiques 

V. Recepció 12. Recepció audiovisual 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 
TEORIA 
 
Explicació a l’aula de cada tema. 
 
PRÀCTIQUES: 
 
L'objectiu de les pràctiques és la familiarització amb les tècniques bàsiques de 
manipulació dels equips que  tenim a la Facultat, i no la realització de productes 
audiovisuals.  
 
Els alumnes es distribuiran en grups de 5 a 10  persones. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Els alumnes que assisteixin amb regularitat a classe es poden acollir al sistema 
d’avaluació continuada, integrat per les següents activitats: 

• Assistència a classe 
• Realització de les pràctiques de curs 
• Examen teòric 

Per aquests alumnes, l’examen teòric representarà el 75% de la nota i les 
pràctiques el 25%. 
 
Els alumnes que no assisteixin a les pràctiques o no les superin hauran de fer 
el dia de l’examen final un examen teòric i un examen pràctic individual, amb la 
ponderació ja esmentada. 
 
 
 
 
Data      Signatura del Cap del Departament 
 
29-06-2005 
 


