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Altres indicacions sobre les llengües
Opcional únicament per a respondre l'examen teòric.

Prerequisits
Per cursar aquesta assignatura cal tenir domini de l'idioma anglès perquè el curs es desenvolupa, enterament,
en aquest idioma. A més, l'alumnat ha de tenir disponibilitat per al treball creatiu i productiu en grup.
L'assignatura es planteja com la culminació de processos d'aprenentatge en creació audiovisual, de manera
que els coneixements adquirits en assignatures preliminars sobre guió, llenguatges, producció i realització
audiovisual són necessaris. L'alumnat d'intercanvi que vulgui ser part de l'assignatura ha de tenir
coneixements sobre producció avançada d'obres audiovisuals interactives.

Objectius
L'assignatura optativa Tècniques de realització interactiva (TRI) se situa dins de la matèria Creació
Audiovisual, que dóna títol a la menció del mateix nom, i està formada per set assignatures optatives, a més
d'una obligatòria, de sis crèdits ECTS cadascuna, impartides entre tercer i quart curs del grau de Comunicació
Audiovisual. Els objectius de formació de TRI es deriven, per tant, dels del conjunt de la matèria: "proporcionar
coneixements específics sobre les estratègies creatives desenvolupades per al disseny, producció, captació,
edició i post-producció dels missatges de la Comunicació Audiovisual" (Facultat de Ciències de la
Comunicació, Memòria de Grau, pàg. 58).

Competències
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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 les innovacions de l'àrea.
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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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els principis teòrics als processos creatius.
2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
3. Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació per als
nous gèneres i formats audiovisuals multimèdia.
4. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
5. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
6. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
8. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
9. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
10. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
11. Dominar les eines tecnològiques per a la realització audiovisual.
12. Generar productes audiovisuals de qualitat i amb una estètica innovadora.
13. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
14. Gestionar el temps de manera adequada.
15. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
16. Utilitzar el llenguatge propi de cada un dels mitjans audiovisuals de comunicació a les seves modernes
formes combinades o en suports digitals per a la realització de productes infogràfics.
17. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
18. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts
1. Creativitat i processos creatius a la producció audiovisual interactiva.
2. Noves narratives interactives (transmèdia, cross-media, multimèdia) de diferents gèneres. Disseny i
producció.
3. Disseny centrat en l'usuari. Processos, modalitats i aplicacions. Disseny iteratiu.
4. Usabilitat i accessibilitat.
5. Creació de prototips. Mètodes d'avaluació.

Metodologia
L'adquisició de competències i coneixements per part de l'alumnat es farà mitjançant l'aplicació de variats
procediments metodològics: 1) classes magistrals a l'aula; 2) exercicis de debat i reflexió a partir de lectures o
materials audiovisuals subministrats per la professora en seminaris i / o produïts pels alumnes; 3) exercicis
pràctics de creació, planificació i realització audiovisual (en seminaris i laboratoris) i 4)
exposicions-presentacions i avaluació de projectes.
Concretament, es faran classes magistrals, seminaris, i sessions de pràctiques (realització i avaluació) en
laboratoris (TV, Ràdio i Aules Informatitzades). En grups de treball, l'alumnat haurà de dissenyar una narrativa
interactiva transmedia, produir-la i avaluar-la amb usuaris. L'alumnat presentarà l'experiència en una feina.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides
Classes magistrals

15

0,6

1, 2, 9, 11, 12, 16

Pràctiques de laboratori

22,5

0,9

1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Seminaris

15

0,6

1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18

7,5

0,3

2, 4, 7, 8, 12, 15

82,5

3,3

2, 5, 8, 12, 13, 16

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Lectures, anàlisi i creació de productes

Avaluació
El sistema d'avaluació continuada està format per tres parts. Totes han de ser aprovades per superar l'assignatura:
- Treball (60%) (30% nota individual i 30% nota grupal).
- Examen teòric (20%), i
- Intervenció i treball en seminaris (20%).
El treball comprèn la presentació detallada (i la seva avaluació) de les activitats de creació, producció
audiovisual i anàlisi. També, comprèn la seva exposició en un dossier-informe de caràcter
acadèmic-professional. Es realitzarà en grups i serà supervisat per la professora. Al final del curs, s'exposarà
en una sessió davant del grup d'estudiants. Específicament, l'alumnat haurà de fer (dissenyar i produir) una
narrativa transmèdia a partir dels coneixements teòrics sobre disseny de la interacció i optimitzant al màxim
les capacitats creatives, productives i tècniques de què es disposa. Així mateix, l'alumnat haurà de testar
prototips durant la producció i incorporar els resultats de les avaluacions al producte audiovisual final.
Posteriorment, lliurarà un dossier-informe que contindrà tota la informació vinculada al producte interactiu
(procés i explotació), incloent els materials a què va donar lloc (la bíblia transmèdia). El nombre de
mitjans-parts realitzat vinculat a la narrativa en el seu conjunt, dependrà del nombre final d'integrants de cada
grup. Es valorarà, però, l'ambició en el disseny.
En el treball s'avaluarà l'originalitat de la proposta, la creativitat (i profunditat) en el disseny de la interacció
(denotació i connotació), l'optimització dels recursos, l'originalitaten el desenvolupament desolucions als
problemes creatius i el desenvolupament de habilitats-competències de producció. Així mateix, es valorarà
l'aposta estètica i artística. També, s'ha de tenir en compte la capacitat de treball en grup, la netedat, la
responsabilitat, la gestió del temps i el manteniment d'una actitud positiva per a la creació audiovisual.
Finalment, s'avaluarà l'esperit autocrític i la recerca de l'excel·lència en la producció d'obres audiovisuals.
L'examen teòric es realitzarà a partir de les sessions teòriques de classe i del material discutit / produït en els
seminaris.
L'alumnat que hagi participat de l'avaluació contínua i suspengui la teoria podrà recuperar-la únicament si ha
obtingut una nota mínima de 3, si ha realitzat la revisió ordinària i si manifesta per escrit, mitjançant correu
electrònic, el seu interès en recuperar-la. L'alumnat que decideixi assumir la recuperació haurà de passar un
nou examen, la nota més alta del qual serà 6.
Els seminaris són presencials i la no assistència a ells comporta 0 al seminari específic. No són
recuperables/reevaluables

Activitats d'avaluació
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Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen teórico

20%

2

0,08

4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18

Intervención
seminarios

20%

1,5

0,06

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18

Trabajo

60% (30% nota grupal + 30% nota
individual)

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18
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