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Objectius

Analitzar les principals línees d'evolució d'Internet des de la perspectiva de l'ecosistema mediàtic
digital.
Aprendre a avaluar una empresa mediàtica que desenvolupa les seves activitats a Internet.
Aprendre les tècniques de presentació (oral i escrita) d'un projecte en el món empresarial.

Competències

Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística,
validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
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, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
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7.  
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Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el
canvi social i accessibilitat als mitjans.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
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.
Establir relacions entre el coneixement comunicatiu i les ciències socials, humanes i tecnològiques en
procés d'implementació d'estratègies i polítiques de comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.

Continguts

TEMARI:

Tema 1: Estructura d'Internet: estat de la qüestió 2018

Conceptes, tendències i professionals de referència de l'ecosistema digital

Tema 2: Ecosistema mediàtic a Internet

Mitjans digitals i innovació
Tipologia d'empreses i productes periodístics
Anàlisi de casos d'èxit (Catalunya, Espanya, UE i EUA)
Regulació i polítiques públiques

Tema 3: Internet més enllà dels mitjans de comunicació

Educació
Política
Salut
Finances
Benestar social

Tema 4: Treball de curs - Com crear una empresa d'Internet?: les claus d'un projecte

Idea
Elaboració del projecte
Presentació (pitch)
Co - avaluació

Els continguts de l'assignatura seran sensibles als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

L'assignatura seguirà una metodologia mixta: inclou classes d'exposició teòrica; activitats supervisades a
l'aula; i aprenentatge autònom.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Aula 34 1,36 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Seminaris 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 2, 3, 8

Tipus: Autònomes

Treball personal 79,5 3,18 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura és sumativa. No cal aprovar cada activitat sinó que la suma total de les activitats
serà la nota final de l'assignatura. És necessari presentar-se a totes les activitats d'avaluació per a obtenir la
nota final.

Les activitats d'avaluació són:

A. Quatre activitats avaluables:

Tema 1: 15 punts

Tema 2: 10 punts + 15 punts

Tema 3: 10 punts

B. Un treball de curs: 50 punts (Treball sobre el projecte: 30 punts + Presentacions sobre el treball: 20 punts)

El calendari de les activitats és:

2 octubre: pràctica avaluable del tema 1 (15 punts)

23 octubre: activitat aula del tema 2 (10 punts)

6 novembre: pràctica avaluable del tema 2 (15 punts)

27 de novembre: pràctica avaluable del tema 3

4 desembre: primera presentació del treball de curs

8 i 15 gener: presentacions del treball de curs

L'assistència a les activitats d'aula i d'avaluació és obligatòria per a tot l'alumnat. De tota manera, existeixen
un conjunt de circumstàncies que puntualment poden eximir de l'assistència amb el justificant corresponent
(malaltia, operació quirúrgica, defunció d'un familiar, etc.).

Quan no es pot assistir a l'activitat d'avaluació pels motius abans esmentats, l'estudiant haurà d'informar al
professorat a través d'un correu al Campus Virtual. Degut a la programació docent, no es pot reprogramar
l'activitat un altre dia durant el semestre, però l'estudiant podrà seguir amb l'avaluació continuada.

Les activitats d'avaluació que no s'hagin pogut realitzar pels motius abans esmentats es podran recuperar el
dia22 de gener 2019, data reservada per aquest tipus de circumstàncies.

Cal lliurar les activitats durant la data indicada i s'hauran de seguir les indicacions formals que consten a
cadascuna de les fitxes tècniques. Fora d'aquest termini no es poden acceptar treballs per poder acomplir amb
els terminis de correcció i lliurament de notes.
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Les notes de les activitats seran publicades a través del Campus Virtual. Per tal d'aclarir dubtes o atendre
consultes, el professorat establirà un horari de tutoria.

REAVALUACIÓ: Els alumnes que no hagin superat l'assignatura amb l'avaluació continuada, i tinguin com a
mínim una nota de 3'5, podran presentar-se a la reavaluació conjunta de l'assignatura que es realitzarà el dia
22 de gener de 2019. Hauran de superar una prova que constarà de diverses activitats pràctiques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pràctica aula - Tema 2 10 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Pràctica avaluable - Tema 1 15 2 0,08 1, 2, 4, 9

Pràctica avaluable - Tema 2 15 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Pràctica avaluable - Tema 3 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 8, 9

Treball de curs - continguts del projecte 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Treball de curs - presentacions acadèmiques 20 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Per temàtiques pròpies de cada tema, es recomenarà una bibliografia específica.
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