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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
A partir del descriptor oficial i de la seva ubicació al Pla d'Estudis (relació amb 
altres matèries), l'assignatura pretén introduir els alumnes en tots aquells factors 
que han contribuït a configurar els diferents sistemes radiotelevisius, dins dels 
quals han anat evolucionant l'expressió radiofònica i televisiva, des de 1920 fins 
a l'actualitat. 
 
PROGRAMA: 
 
Els grans temes al voltant dels quals s’estructurarà el programa són: 

1. Introducció a l’assignatura i ubicació en el pla d’estudis.  
2. Els inicis de la radiodifusió.  
3. Factors d’influència dels grans models de ràdio i televisió: la vessant 

política. 
4. Factors d’influència dels grans models de ràdio i televisió: la vessant 

legislativa. 
5.  Factors d’influència dels grans models de ràdio i televisió: la vessant 

econòmica. 
6. Factors d’influència dels grans models de ràdio i televisió: la vessant 

tecnològica. 
7. La ràdio i la televisió a Espanya. Les particularitats del model català.  
8. La digitalització del sistema radiotelevisiu. La importància dels estàndars. 
9. Ràdio i televisió a la xarxa. 
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METODOLOGIA  DOCENT: 
Es combinaran sessions teòriques i pràctiques  (visionat i audició de programes 
de ràdio i televisió o anàlisi de documents històrics) en el benentès que no van 
separades ni tenen objectius diferents. Les sessions teòriques i les pràctiques 

stan relacionades. e
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
Es pot optar entre avaluació continuada o presentar-se a examen al juny. Tant 

n un cas com en un altre, hi ha bibliografia obligatòria inclosa.  

 que permetran el seguiment regular del 
desenvolupament de la feina. 

e
 
L’avaluació continuada implica fer un treball en equip. Aquest treball es 
nodreix de la feina del grup, el contingut de les classes (per això cal seguir-les 
regularment ja que totes estan orientades cap al treball), la intervenció activa 
de tot l’alumnat i les tutories,
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