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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
Coneixement teòric i pràctic de les diferents estratègies que conformen la definició d'un 
determinat model de programació a les emissores de ràdio , de televisió  que permeti  
als alumnes una millor capacitació per a desenvolupar funcions de programador als 
mitjans audiovisuals. 
 
 
TEMARI 
 
1.- La programació en la Neotelevisió.  
El paper del programador en la Neotelevisió. Programar en competència. Neix el 
màrqueting i les autopromocions. El públic esdevé audiència. Programació non stop. La 
programació s’imposa al programa i el productor executiu al realitzador. 
 
2.- Com es fa la graella de programació 
El programador, sociòleg de la quotidianitat. Les franges. El Day Time i el Prime Time. 
Concepte de temprada (season). Factors que condicionen la programació. Tipus de 
producció que abasteixen la graella. La aliena. Els informatius: columna vertebral del la 
graella. Trencar graelles: les programacions especials. Horari protegit. 
 
3.- Estratègies de programació 
El zapping: visió fraccionada i espais sincopats. Tècniques antizapping. La 
contraprogramació. Altres tècniques per fidelitzar l’audiència i guanyar a la 
competència. El megaprograma (un programa tot el dia). 
 
4.- Les audiències i el seu impacte en la programació 
Conceptes bàsics sobre l’audiència. Qualitatius i quantitatius. Segmentació de 
l’audiència. La dictadura del share. Cancel·lació de programes. 
 
5.- El programa al servei de la graella 
Valor d’un programa des del punt de vista de la graella. Fet creatiu o peça d’un 
engranatge. Gèneres i formats. La indústria dels formats (la globalització). Elecció, 
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distribució i varietat de gèneres. Les marques que identifiquen cadena. Tendències. Test 
d’acceptació d’un programa. Coses a tenir en compte a l’hora de presentar un programa 
 
6.- La imatge de la cadena 
La graella, l’aparador de la cadena. . Coherència entre imatge i contingut de la 
programació. Anàlisi de la imatge de diversos canals i grups. L’autopromoció. Sinergies 
i retroalimentació. La participació del públic i la fidelització  El paper de la publicitat en 
l’oferta global.   
 
7.- Disseny de l’oferta multicanal i multipantalla 
Programació de televisió en el context de la convergència multimèdia. 
La programació dels segons canals i canals temàtics. L’oferta conjunta per grups de 
comunicació. Televisió pública i privada. La publicitat en l’entorn multicanal. Concepte 
de contenidor en els canals infantils. Nou concepte de continuïtat. Televisió a la carta (la 
no programació). Els “bouquets” de la programació com a metagraella. La participació: 
la clau de la nova televisió.  
 
8.- El context de la programació radiofònica. Evolució de la programació 
radiofònica: el mitjà i el seu context. Estats Units. Europa. Espanya. Catalunya. 
Condicionants interns (empresa titular, objectius, viabilitat) i externs (marc jurídic, 
anàlisi de l’oferta). L’empresa radiofònica. El mercat tradicional de la ràdio vs. el nou 
mercat digital 
 
9.- L’audiència de ràdio. El maneig i la interpretació dels estudis d’audiència des del 
punt de vista del programador (més enllà de la dada absoluta.) Mètodes de 
quantificació. Mètodes de qualificació. Explotació dels estudis d’audiència existents: 
Perfils de l’audiència a Catalunya i a Espanya. 
 
10.-  La ràdio generalista.  Origen i evolució. Elements de programació. Els continguts 
i la realització. La temporada. Anàlisi de les tècniques de programació. Estratègia i 
tàctica. Models referencials.  La ràdio als mercats català i espanyol. Noves tendències. 
 
11.-  La ràdio especialitzada. Tipologia i caracterització: especialitzada i de format. 
Origen i evolució. Graelles, criteris, tècniques. El format. Anàlisi de les tècniques de 
programació. El repte digital. 
 
12.- El futur de la ràdio a debat. Nous suports. Nous formats. Velles i noves 
audiències. Les estratègies de programació. 
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Metodologia 
 
Les classes tindran una part teòrica en la qual el professor donarà la matèria 
corresponent i una altra pràctica en la qual els alumnes desenvoluparan pràctiques 
relacionats amb la part del temari exposada. 
Aquestes pràctiques, conjuntament amb un treball per cadascuna de les parts comptaran 
per a l’avaluació de l’assignatura 
 
 
L’avaluació 
 
La qualificació  final s’obté a partir de: 
 
- El resultat de l’avaluació continuada de la part de Televisió 
- El resultat de l’avaluació continuada de la part de Ràdio 
 
És imprescindible aprovar les dues parts per obtenir la nota final. 
 
Els alumnes que no aprovin seguint l’avaluació continuada o que no puguin seguir 
aquest sistema d’avaluació, tindran la possibilitat d’un examen teòric on entraran 
continguts de les tres grans parts de continguts en els que s’estructura l’assignatura: la 
part introductòria, la part de televisió i la part de ràdio. 
 

http://www.iabspain.net/�
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