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Prerequisits

No hay ninguno

Objectius

Este módulo profundiza en el conocimiento de las técnicas de estudios de

audiencias, testeo de productos y analítica web para su aplicación en la

creación y gestión de productos audiovisuales y publicitarios

Competències

Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Analitzar críticament les teories i els models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària.
Aplicar models validats danàlisi de continguts, davaluació de polítiques, destudis de recepció i danàlisi
dindústries del sector audiovisual i publicitari.
Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
COMUNICACIÓ.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos

Resultats d´aprenentatge

Analitzar des duna perspectiva crítica els sistemes i tècniques de mesurament presentats.
Aplicar el coneixement de les audiències en el disseny i la gestió de productes audiovisuals i
publicitaris.
Aplicar els models danàlisi destudis daudiència, analítica web i verificació de productes audiovisuals i
publicitaris.

Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC

Estudis d'Audiència, Tests de Productes i Analítica Web   2013 - 2014

1



4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

12.  

13.  

14.  

Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
Distingir els diferents sistemes de mesurament daudiència dels productes audiovisuals i publicitaris.
Idear i planificar futures estratègies a partir de lanàlisi dels sistemes i les tècniques presentades.
Identificar els sistemes danalítica web.
Identificar i comparar les tècniques de verificació de productes audiovisuals i publicitaris.
Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos

Continguts

Se tarta de estudiar en profundidad las herramientas disponibles para conocer las audiencias y los usuarios
de los contenidos de comunicación audiovisual y publicidad en un entorno cambiante y complejo que requiere
cada vez más conocimientos de los targets para diseñar contenidos, aplicaciones y servicios.

Temario:

1.- Técnicas y sistemas de estudios de audiencia 3 ECTS

2.- Técnicas y sistemas de analítica Web 3 ECTS

3.- Testeo de productos audiovisuales y publicitarios 3 ECTS

4.- Aplicación del conocimiento de las audiencias en el diseño y gestión de productos audiovisuales y
publicitarios 3ECTS

Metodologia

Este módulo (12 créditos ECTS) representa un total de 300 horas de carga para el alumno distribuidas de la
siguiente manera: 75 horas de Trabajo dirigido, 75 horas de Trabajo supervisado y 150 horas de Trabajo
Autónomo. Las metodologías docentes incluyen clases magistrales, seminarios, lecturas de material
bibliográfico, estudio personal, tutorías, realización y presentación oral de trabajos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases 65 2,6 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Hands On projects 10 0,4 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Tutorías y seguimiento de trabajos 75 3 4, 5, 10, 11, 12, 14

Tipus: Autònomes
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Lecturas, preparación de presentaciones, elaboración trabajo de módulo 150 6

Avaluació

El sistema de evaluación contempla la realización de un Trabajo de módulo (70%), la defensa oral de dicho
trabajo (20%) y la asistencia y participación activa del alumnado en las clases (10%).

El trabajo será evaluado por los profesores del módulo a partir de su presentación oral. El tema del trabajo
será establecido en relación a los proyectos desarrollados en las sesiones  del apartado dehands on
Aplicación del conocimiento de las audiencias en el diseño y gestión de productos audiovisuales y
publicitarios.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Asistencia y participación activa en clase 10% 0 0 1, 5, 7, 12

Presentación Oral del Trabajo de Módulo 20% 0 0 5, 10, 12, 14

Trabajo de Módulo 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
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