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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
 
• Analitzar l’evolució de les diferents indústries culturals i en especials dels mitjans 

de comunicació a la xarxa.  
• Conèixer les possibilitats que ofereixen les tecnologies interactives mitjançant 

l’anàlisi de produccions multimèdia en línia.  
• Elaboració de continguts informatius multimèdia per a la distribució a Internet. 
 
 
TEMARI: 
 
I.- Transformació de les indústries culturals. Els mitjans de comunicació a la 
xarxa. 
 
1.1.- Evolució de les diferents indústries culturals a la xarxa: Nous actors.  
1.2.- Estratègies i tendències a les principals empreses de comunicació a Internet. 
Evolució. 
1.3.- Pràctica periodística i rutines productives a l’entorn virtual. 
1.4.- Anàlisis de formats i continguts en línia: escenaris d’excepcionalitat informativa. 
1.5.- Els mitjans audiovisuals públics. 
1.6.- El mitjans audiovisuals privats.  
 
 
II.-  Pràctiques comunicatives al servei de la interacció. 
 
2.1. - El llenguatge de la web. Usabilitat, Arquitectura de continguts i navegació, 
disseny d'interacció i accessibilitat. 
2.2. - Tècniques de màrqueting on line per a generadors de continguts. Analítica web, 
posicionament en cercadors, Social Media Optimization. 
2.3.- Web 2.0: l’eclosió de la web social. 
2.4.- Multimedia a la web 2.0. 
2.5.- Digitalització televisiva: la interacció a la televisió.  
 2.3.1.- Televisió interactiva 
 2.3.2.- IPTV 
2.6.- Aplicacions audiovisuals per a dispositius mòbils. 



 
METODOLOGIA DOCENT: 
 

TEORIA 

Les classes de teoria s’articularan majoritàriament a partir de la sessió magistral  i 
l’estudi de casos. 
 
PRÀCTIQUES: 
 
La part pràctica de l’assignatura s’articularà a partir de la metodologia de pràctica 
guiada als laboratoris. Igualment, està previst l’exposició dels treballs realitzats per part 
dels alumnes. 
 
1.- Desenvolupament i actualització d'un website multimedia d'informació 
especialitzada (en grup o individual) 
 
2.- Elaboració d'una memòria del projecte realitzat (individual) i defensa oral 
 
Nota: Els/les alumnes que no realitzin totes les pràctiques no podran acollir-se al 
sistema d’avaluació continuada. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Per superar l’assignatura s’han d’aprovar la part pràctica i la part teòrica 
independentment. La part pràctica aportarà el 50% de la nota final i la part teòrica el 
40%. Pel 10% restant es tindrà en compte la participació de l'estudiant. 
 
Els alumnes tenen la opció d'acollir-se al sistema d'avaluació continuada. Per fer-ho és 
necessari assistir a classe i el desenvolupament de les pràctiques de manera 
tutoritzada, això inclou entregues regulars i seguiment per part dels professors de 
l'activitat realitzada. 
 
1. Per superar la part pràctica cal desenvolupar i mantenir un website multimedia 
mentre duri l'assignatura. Aquest, haurà de ser un projecte en grup. A més, caldrà la 
realització individual d'una memòria del projecte i la seva defensa oral. Pràctica 
principal 60%, Memòria 40%. 
 
2.- Examen final o realització d’un treball teòric per aquells/es alumnes que segueixen 
el sistema d’avaluació continuada. El treball consistirà en l'anàlisi d'una publicació on 
line.  
 
3.- La participació de l'estudiant es valorarà a partir de les aportacions de l’alumne/a a 
la discussió col·lectiva a classe i al blog de l’assignatura. 
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