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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura es requereix una bona comprensió lectora de l'anglès i anglès parlat a nivell
bàsic, ja que un 60% de les activitats dirigides es farà en anglès. La teoria es farà en català. Els exercicis i

Els estudiants utilitzaran l'anglès a classe per fer lesl'examen es podran fer en català, castellà o anglès. 
preguntes, les presentacions i per lliurar els materials preparats amb antelació. Els exàmens i exercicis sobtats
es podran realitzar en qualsevol de les tres llengües.

Objectius

Aquesta assignatura s'inclou en la matèria del grau . AquestaHistoria i Estètica de la comunicació audiovisual
matèria la formen les següents assignatures de 6 crèdits ETCS cadascuna:

Història del cinema
Història de la ràdio i la televisió
Teoria i Anàlisi del film
Teoria i Anàlisi de la ràdio
Teoria i Anàlisi de la fotografia
Estudis visuals
Teoria i història de la comunicació interactiva

Tal com es defineix en el pla d'estudis, l'assignatura proporciona coneixements bàsics sobre la televisió,
especialment en la introducció als factors estructurals, tecnològics i estètics que defineixen els productes
televisius. En aquest sentit, s'articulan també eines d'anàlisi i d'interpretació per als programes televisius,
dotant a l'alumnat de capacitat crítica per analitzar el discurs televisiu.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.

Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
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Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Contextualitzar els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
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.
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.
Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos 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.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
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.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
Identificar les interaccions entre la història, l'estètica i la comunicació audiovisual.

Continguts

1.-Context de la televisió contemporània

Breu repàs contextualitzador de les principals característiques (tecnològiques, reguladores, culturals i socials)
que defineixen i determinen la indústria televisiva del moment.

2.-Tendències de la televisió actual

Anàlisi crítica de les tendències programàtiques actuals a nivell internacional, el fenòmen del global format
 i de la funció social de la televisió en la societat contemporània.trade

3.-El paper de les noves plataformes televisivas. Televisió i Internet.

Determinar les implicacions de les noves plataformes de distribució del senyal televisiu i, especialment,
d'Internet en l'evolució social del mitjà. La irrupció de la Social TV.

4.-Aproximació als Television Studies

Introducció a aquesta disciplina acadèmica, que aborda l'anàlisi crítica del mitjà televisiu, i determinar
l'evolució dels seus estudis a l'era digital, especialment, per analitzar el nou rol del telespectador/usuari en
l'era de les Xarxes Socials.

5.-L'anàlisi televisiva: fonts, eines i models analítics

Descripció dels principals mètodes i tècniques d'investigació per abordar l'anàlisi televisiva. Proposta,
desenvolupament i aplicació d'un model propi.

2



Metodologia

L'adquisició de coneixements i competències per part dels alumnes es durà a terme a través de diferents
procediments metodològics que inclouen les classes magistrals a l'aula, excercicis d'anàlisi, debat i reflexió a
partir de visionats i de material de lectura en els espais de l'aula i dels seminaris, i tutories.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

CLASSES TEÒRIQUES 37,5 1,5 1, 2, 8, 11, 12

SEMINARIS 15 0,6 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

Tipus: Supervisades

TUTORIES 7,5 0,3 1, 2, 3, 7, 8, 11

Tipus: Autònomes

TREBALL AUTÒNOM 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Avaluació

L'Avaluació consisteix en tres parts diferenciades:

Prova teòrica (30%)
Treball en grup (50%)
Seminaris i Participació en els seminaris (20%)

Les tres parts de les que consta l'avaluació  per a poder fer hauran de ser superades de forma independent
la mitjana.

Podran presentar-se a les proves de recuperació de l'examen teòric i del treball els/les alumnes que tinguin
una nota mínima de 3 i inferior a 5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

PROVA TEÒRICA 30% 2,5 0,1 1, 2, 5, 8, 11, 12

SEMINARIS 20% 1 0,04 1, 7, 8

TREBALL 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica
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Al llarg de les classes magistras es proporcionará bibliografia complementària en funció de cada temari.

4


