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Objectius
Este módulo pretende sentar las bases de investigación sobre los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos en la era digital, las industrias que los generan y los públicos que los consumen. Este saber
transversal actuará como fundamento para la focalización en los diferentes aspectos que se profundizan en
los módulos optativos.

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.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
Identificar i comprendre els principales fenòmens que incideixen en les indústries, les polítiques i els
continguts audiovisuals i publicitaris, així com en la seva recepció.
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d´aprenentatge
1. Debatre i proposar models teòrics propis capaços danalitzar continguts, polítiques, recepció i indústries
del sector audiovisual i publicitari.
2. Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
3. Descriure els principals autors i les seves teories referides a les indústries culturals i a les polítiques de
comunicació.
4. Identificar els autors i les seves aportacions en relació amb la recepció de missatges audiovisuals i
publicitaris.
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publicitaris.
5. Identificar els principals conceptes i les aproximacions epistemològiques referides a les indústries
culturals, a les polítiques de comunicació, la innovació i transformació tecnològica i als continguts.
6. Identificar i avaluar els principals corrents de pensament presents en lestudi relacionat amb les
diferents indústries culturals.
7. Interpretar els autors i autores més rellevants i les seves aportacions en relació amb la innovació i
transformació tecnològica als continguts audiovisuals i publicitaris.
8. Interpretar els autors, les teories i els conceptes relacionats amb la recepció de missatges audiovisuals
i publicitaris.
9. Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
10. Proposar models danàlisis teòriques en el camp de laudiovisual per a lestudi de casos concrets.
11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
13. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts
En relación a los objetivos explicitados, el módulo abordará la innovación y la convergencia tecnológica
como motor de las transformaciones que han experimentado los diferentes actores presentes en la industria
audiovisual nacional e internacional. La comprensión del fenómeno exige una mirada ligada a la evolución
histórica que, también, estudiará el proceso de ideación, producción y distribución de los contenidos, así
como los públicos que los disfrutan. Este análisis se apoyará en los estudios de casos y se fundamentará en
las diferentes corrientes teóricas y enfoques que explican los cambios en curso. Finalmente, se recogerán
las aportaciones desde una perspectiva de género.

Metodologia
El plan de estudios de este módulo (9 créditos ECTS) atribuye un total de 225 horas de carga para el
alumnado distribuidas de la siguiente manera: 112,5 horas de trabajo autónomo, 56,25 horas dirigidas y
56,25 horas supervisadas. Las metodologías docentes incluyen clases magistrales, estudios de caso,
seminarios, lecturas de material bibliográfico, estudio personal, tutorías, realización y presentación oral y
escrita de trabajos.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

56,25

2,25

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

56,25

2,25

2, 9, 10, 11

112,5

4,5

2, 9, 11, 12, 13

Tipus: Dirigides
Clases y seminarios
Tipus: Supervisades
Tutorías y seguimiento de trabajos
Tipus: Autònomes
Lecturas y realización de trabajo
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Avaluació
El sistema de evaluación corresponde en un 90% a la demostración de conocimientos teóricos y la
realización de un trabajo final de módulo, de estos un 20% por la defensa oral del trabajo, y a un 10% a la
asistencia y participación activa del alumnado en las clases.
El alumnado realizará una primera aproximación al objeto de estudio en el ámbito de la comunicación
audiovisual, que deberá presentar públicamente en las sesiones destinadas a tal fin (ver índice
presentación) y la entrega final se realizará (ver índice completo). El tema del trabajo es libre dentro de las
temáticas del módulo. Se recomienda que este primer trabajo sea una primera aproximación que tenga
relación con el trabajo final de master.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Asistencia y participación activa en clase

10%

0

0

1, 2, 13

Demostración conocimiento teórico y entrega trabajos

90

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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