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Guió Audiovisual de No-ficció
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Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501928 Comunicació Audiovisual OT 3 0

Prerequisits

Els estudiants han de tenir coneixements bàsics de cert programari, com ara editors de textos, editors de
vídeo (Movie Maker o I-Movie) i editors d'àudio (Audacity i, en especial, Dalet).

Objectius

Els principals objectius són:

- Conèixer i entendre els conceptes teòrics fonamentals per la creació de guions audiovisuals de no ficció.

- Relacionar i aplicar els conceptes teòrics i pràctics en la creació de guions de no ficció en l'àmbit de la
comunicació radiofònica i televisiva principalment.

- Treballar el procés de la idea fins al guió audiovisual.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals.
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.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
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.
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Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
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.
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.
Desenvolupar una sensibilitat estètica per a la creació de productes audiovisuals.
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.
Idear, planificar i desenvolupar qualsevol projecte de comunicació.
Promoure innovacions en la confecció de narratives audiovisuals.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

Tenint present que els alumnes han cursat l'assignatura Guió Audiovisual de Ficció, els temes proposats al
temari es centraran en la complexitat de l'elaboració de guions audiovisuals de no ficció. Els temes proposats
són:

- Del fet a la narració de no ficció

- El material audiovisual. Producció i rutines.

- La conversa audiovisual

- La construcció de la narració audiovisual de no ficció

- Noves formes d'expressió audiovisual de no ficció.

Metodologia

Aquesta assignatura té un component teòric-pràctic que queda reflectit en l'abordatge del temari. Les classes
teòriques proporcionaran els conceptes bàsics que els alumnes hauran de desenvolupar en el seu projecte de
treball. Aquest ha de servir per a verificar els continguts de l'assignatura. Els seminaris facilitaran
principalment l'anàlisi, reflexió i debat entorn als processos de construcció del guió audiovisual de no ficció.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 15 0,6

Pràctiques 22 0,88 2, 10, 12

Seminaris 15 0,6 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Tutories 7 0,28 7

Tipus: Autònomes
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Estudi personal 40 1,6 2, 11

Realització del projecte 41 1,64 3, 8, 12

Avaluació

El sistema d'avaluació continuada està integrat per tres parts diferenciades, cadascuna de les quals s'ha
d'aprovar per a superar l'assignatura:

- Examen teòric: 40%

- Treballs: 50%

- Participació activa a les pràctiques i als seminaris: 10%

Els alumnes que hagin participat de l'avaluació continuada i suspenguin la teoria podran recuperar-la sempre
que hagin obtingut una nota mínima de 3,5 punts i hagin realitzat la revisió ordinària. La nota obtinguda serà la
nota definitiva d'aquesta part. El resultat d'aquesta activitat no ha de representar la qualificació final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 40% 3 0,12 5, 7, 9, 13

Participació activa a les pràctiques i als seminaris 10% 4 0,16 4, 5, 6, 7

Treball pràctic 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14
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