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Prerequisits

Cal no oblidar els continguts vistos a l'assignatura .Teoria dels Gèneres Audiovisuals

Objectius

Aquesta assignatura s'articula al voltant de tres eixos:

1. La teoria

2. L'anàlisi

3. La producció

Els principals objectius són el coneixement de les diferents aproximacions teòriques a l'estudi dels gèneres
radiofònics, el coneixement de les convencions expressives i narratives dels diferents gèneres radiofònics,
especialment d'aquells que s'utilitzen en la faceta professional informativa i de l'entreteniment a la ràdio, i la
introducció a la producció i realització dels gèneres radiofònics.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així
com el seu valor per a la pràctica professional.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Gestionar les diferents modalitats de programació audiovisual en funció dels diferents gèneres
audiovisuals.

Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les teories apreses a l'anàlisi de la realitat mediàtica i a l'elaboració dels productes audiovisuals.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Gestionar i organitzar els productes audiovisuals que intervenen en la programació.
Implementar les tècniques expositives, discursives i argumentatives per adaptar-les als gèneres
audiovisuals.
Innovar mitjançant la producció i la programació audiovisuals.
Promoure innovacions en la construcció del producte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

L'esquema dels continguts que s'impartiran a l'assignatura és el següent:

1. Els gèneres radiofònics: aproximació teòrica. Definició conceptual de programa radiofònic i dels gèneres
radiofònics. Estudi i anàlisi de les regularitats lligades als gèneres radiofònics.

2. Tipologia dels gèneres i les seves claus expressives i comunicatives (formats de ficció i de no ficció).

3. Producció i realització dels gèneres radiofònics.

Metodologia

La metodologia docent contemplarà:

1. Sessions teòriques i seminaris, a on es donaran les claus fonamentals per l'adquisició de les competències
associades a l'assignatura així com es procedirà a l'audició analítica de productes radiofònics.

2. Sessions pràctiques i seminaris, on els alumnes hauran de planificar, reflexionar critícament i executar un
producte radiofònic en clau genèrica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16
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Sessions pràctiques 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16

Sessions teòriques 15 0,6 6, 7, 15

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16

Tipus: Autònomes

Anàlisi, síntesi i preparació de lectures i productes
radiofònics

82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16

Avaluació

Les diferents proves i parts del programa tenen un pes diferent en el total de l'avaluació:

1. Prova teòrica 30%

2. Treballs i pràctica de laboratori 60%

3. Intervenció als seminaris 10%.

Els detalls de l'avaluació, així com l'explicació de cada pràctica seran exposats amb tot detall a l'inici del curs,
a través del Campus Virtual.

Igualment, llavors quedaran publicades les condicions de la reavaluació, durant les tres darreres setmanes del
curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Intervenció als seminaris 10% 1,5 0,06 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16

Presentació i defensa de diversos productes i treballs
encarregats

60% 4 0,16 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15,
16

Prova teòrica 30% 2 0,08 2, 6, 7, 10, 12

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

BLANCH, M. LÁZARO, P (2010). . Madrid: Cátedra.Aula de locución
GALLEGO, J.I. y GARCÍA-LEIVA, T. (Eds) (2012). Sintonizando el futuro: Radio y producción sonora

". Madrid: IORTV.para el siglo XXI
MARTÍ, J.M. (1990). . Barcelona: Feed-back.Modelos de programación radiofónica
MARTÍ, J.M. (2000). . Barcelona: Pórtic.De la idea a l'antena
MARTÍNEZ-COSTA, M.P. i DÍEZ, J.R. (2005). . Pamplona:Lenguaje, géneros y programas de radio
EUNSA.
ORTIZ, M.A. i VOLPINI, F. (1995). . Barcelona: Paidós.Diseño de programas de radio
PERONA, J. i GUTIERREZ, M (2002). . Barcelona: Bosch.Teoria y técnica del lenguaje radiofónico
RODERO, E. (2011). Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis.

SEGURA, R, i MARTÍNEZ, E. (2010). "Música y sentimiento en los medios audiovisuales". A Razón y
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SEGURA, R, i MARTÍNEZ, E. (2010). "Música y sentimiento en los medios audiovisuales". A Razón y
,  Document online:Palabra núm. 73.

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N73/Varia73/22SeguraMartinez_V73.pdf

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia específica pels diferents eixos temàtics. 
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