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Prerequisits 

Haber superado el proceso de selección que realiza la Coordinación del Máster.  

Objectius  

Este módulo profundiza en la investigación de las principales tendencias en formatos y programación audiovisuales y publicitarios que 
afectan a los contenidos en diferentes soportes. 

Competències i resultats d’aprenentatge  
Competències 

 Analitzar críticament les teories i els models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària. 

 Aplicar models validats d'anàlisi de continguts, d'avaluació de polítiques, d'estudis de recepció i d'anàlisi d’indústries del sector 
audiovisual i publicitari. 

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

 Identificar i comprendre els principals 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 

 Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüències 

 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 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 

 Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en l'estudi de la comunicació audiovisual i el 
desenvolupament de productes 
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 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. Analitzar com incideixen els continguts, els formats i la programació en el sector audiovisual i publicitari. 
2. Analitzar de manera crítica les teories i els models de la comunicació audiovisual que s’apliquen a l’anàlisi dels continguts i 

l’impacte cultural i social del sector audiovisual. 
3. Analitzar la incidència de les tendències en els continguts i formats audiovisuals i publicitaris dels diferents suports. 
4. Aplicar models validats d’avaluació de continguts del sector audiovisual i del publicitari. 
5. Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC 
6. Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el 

rendiment 
7. Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüències 
8. 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. 
9. 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 
10. 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 

11. Seleccionar i dissenyar estratègies metodològiques de recerca científica i aplicar-les al camp dels continguts, formats i 
programació audiovisuals i publicitaris. 

Continguts  

La profundización en las diferentes tendencias conducirá hacia la evaluación de los principales indicadores y aportaciones de la 
investigación sectorial. El análisis de modelos representativos completará la comprensión de los principales fenómenos que marcan las 
tendencias nacionales e internacionales. 

1. Tendencias Internacionales de programación televisiva 
2. Tendencias de programación radiofónica 
3. Tendencias del periodismo audiovisual 
4. Tendencias en formatos publicitarios y estrategias de inserción en televisión 
5. Tendencias de la ficción cinematográfica en la era digital 
6. Tendencias del documental contemporáneo 

 

Metodologia docent  

La metodología es una combinación de clases magistrales, seminarios y sesiones de resolución de casos. La interacción con el alumno a 
partir de la lectura de artículos o informes del sector, visionados o audiciones de material específico es la clave para el desarrollo del 
módulo. 

 

Activitats formatives  

 
Títol  HORES  ECTS  RESULTATS D’APRENENTATGE 

Dirigides     

Clases magistrales  75 3 5, 8, 10, 2, 1, 3 

    

 

Supervisades 
  

 
 

Seminarios  50 2 10, 5, 9, 8, 4, 11, 2 

    

 

Autònomes 
  

 
 

Estudio personal, Tutorías y Realización de Trabajo 150 6 6, 9, 2, 4, 11, 1, 3, 10, 5, 7 
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Avaluació 
Los alumnos han de realizar un trabajo exploratorio individual sobre una tendencia en el ámbito de los contenidos audiovisuales que ha de 
ser contextualizada en relación al ecosistema al que pertenece y al género programático al que se adscribe. Es imprescindible definir las 
variables que revelan estar ante una tendencia como estrategia para la argumentación. 

Activitats d’avaluació  

 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES   PES NOTA  RESULTATS D’APRENENTATGE 

Participación activa en las clases 2,5                      10%                       8, 3, 1, 4, 9, 2 

Trabajo Final de Módulo 22,5               90%                                    8, 9, 2, 4, 11, 1, 3, 6, 5, 7, 10 
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