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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura es requereix una bona comprensió de l'anglès.

Objectius

Aquesta assignatura s'inclou en una de les vint matèries del grau en Comunicació Audiovisual anomenada
"Història i estètica de la comunicació audiovisual". Aquesta matèria integra dues assignatures obligatòries (

 i ) i quatre optatives ( , Història del cinema Història de la ràdio i de la televisió Teoria i anàlisi de la televisió
,  i ).Teoria i anàlisi del film Estudis visuals Teoria i història de la comunicació interactiva

L'objectiu principal de l'assignatura és analitzar l'evolució de la ràdio i la televisió des del seus orígens, atenent
als aspectes tecnològics, estètics, institucionals i de caràcter social.

Els objectius específics son els següents:

Conèixer els antecedents de la ràdio i la televisió.
Identificar el desenvolupament tecnològic en relació a la ràdio i a la televisió.
Estudiar el paper social i polític de la ràdio i la televisió.
Aproximar-se als models de programació radiofònica i televisiva.
Comprendre la importància dels gèneres i les programacions en l'evolució del continguts de la ràdio i
de la televisió.
Contextualitzar el paper de la ràdio i de la televisió a partir de diferents factors com són el tecnològic, el
social, el polític i l'econòmic.
Identificar els models de la ràdio i de la televisió a l'era analògica i a l'era digital.
Reflexionar sobre les funcions informatives i d'entreteniment dels mitjans en diferents èpoques.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.
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.
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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.
Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Conèixer l'evolució històrica dels mitjans audiovisuals.
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.
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. Models d'anàlisi historiogràfic de la ràdio i la televisió.

2. Naixement dels mitjans electrònics: tecnologia, societat, transformació en mitjans de comunicació, els
relats.

3. Estats Units: estudi del model hegemònic.

4. El model europeu. Els monopolis públics.

5. El cas espanyol i català

6. La ràdio i la televisió en l'entorn digital.

Metodologia

El desenvolupament d'aquesta assignatura inclou:

a. Sessions teòriques on s'impartiran els coneixements necessaris per a l'assoliment de les competències, així
com l'escolta i el visionat d'aquells programes radiofònics i televisius que ens ajudin a entendre l'evolució dels
relats.

b. Sessions de seminari on els alumnes hauran de presentar els principals resultats del seu treball d'anàlisi
històrica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes teòriques 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Tutories 8 0,32 1, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Treball Autònom 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Avaluació

L'avaluació consisteix en superar dues parts diferenciades que es concreten en realitzar un treball
historiogràfic en grup (30 %) i una avaluació teórica individual (70 %).

Per l'avaluació teórica l'alumnat es podrá acollir a un tipus d'avaluació teórica continuada que implicarà la
realització de vàries proves escrites durant el curs. La superació d'aquestes proves parcials eximirà l'alumnat
de presentar-se a la prova teórica final. Cas que no s'hagin superat totes les proves parcials, l'alumnat s'haurà
d'avaluar en una prova teórica final.

Està prevista, a més. una prova de reevaluació per a l'alumnat que no superi la prova escrita final. Les
condicions de la reavaluació, segons la normativa de la Facultat, impliquen que només es podrá accedir a la
prova de reavaluació, cas d'haver obtingut una nota mínima de 3 punts a la prova final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 70 % 3 0,12 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Seguiment, realització i presentació del treball 30 % 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Bibliografia

S'exposa a continuació una bibliografia bàsica, però durant el curs es donaràn referències complementàries
per temes tractats.

ALBERT, Pierre and TUDESQ, Andre-Jean, 2001. . México: Fondo deHistoria de la radio y la televisión
Cultura de México.

ARCHER, Gleason L. 1971. . New York: Arno Press.History of Radio to 1926

BAGET I HERMS, Josep Maria, 1993. . Barcelona: Feed-Back.Historia de la televisión en España (1956-1975)

BALSEBRE, Armand. 2001. . Madrid: Cátedra.Historia de la radio en España. Volumen I (1874-1939)

BIGNELL, Jonathan and FICKERS, Andreas (eds) (2008), , Oxford: BlackwellA European television history
Publishing.

BRIGS, Asa y BURKE, Peter, 2002. . Cambridge:A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet
Polity.

BRINSON, Susan (2005), "From Marconi to Cop Rock. An introduction to Broadcasting history" in WINN,
Emmet and BRINSON, Susan (eds), Transmitting the Past. Historial and Cultural Perspectives on

 Tuscaloosa: The University of Alabama Press, p.p. 1-15.Broadcasting,
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Gustavo Gili. Cap. 6: "Siembro a los 4 vientos", p.p.

FRANQUET, Rosa, (2001), .Història de la ràdio a Catalunya al segle XX. De la ràdio de galena a la ràdiodigital
Barcelona: Edicions 62.

GOMERY, Douglas, (2008), A history of Broadcasting in the United States, Malden: Blackwell Publishing.
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, Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, cap. 2 "The Prehistory of Broadcasting", P.P.Broadcasting

19-50.

WHEATLEY, Helen, (Ed) (2007), ,Re-viewing television history. Critical Issues in Television Historiography
NEW YORK: Tauris & Co.
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