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Cap especialment

Objectius

Aquest mòdul té per objectiu aprofundir en l'estudi, anàlisi i producció de continguts interactius en els diferents
suports i formats, així com la seva declinació crossmèdia i la implementació d'estratègies de comunicació a les
xarxes socials. Es pretén, doncs, abordar la interactivitat com a característica distintiva dels productes
multimèdia per saber-la adaptar a les necessitats concretes de cada realitat comunicativa, i tenir una visió
crítica de les xarxes socials i las seves aplicacions.

Competències

Analitzar críticament les teories i els models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària.
Aplicar models validats d'anàlisi de continguts, d'avaluació de polítiques, d'estudis de recepció i
d'anàlisi d?indústries del sector audiovisual i publicitari.
Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
Identificar i comprendre els principales fenòmens que incideixen en les indústries, les polítiques i els
continguts audiovisuals i publicitaris, així com en la seva recepció.
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats

Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en l'estudi de la
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Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en l'estudi de la
comunicació audiovisual i el desenvolupament de productes
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Analitzar de manera crítica les teories i els models de la comunicació audiovisual que s?apliquen a
l?anàlisi de la comunicació interactiva i les xarxes socials del sector audiovisual.
Analitzar la incidència de la comunicació interactiva i les xarxes socials al sector audiovisual i
publicitari.
Analitzar la incidència de les dinàmiques que intervenen en la comunicació interactiva i les xarxes
socials.
Aplicar models validats d?avaluació de comunicació interactiva i xarxes socials del sector audiovisual i
publicitari.
Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Seleccionar i dissenyar estratègies metodològiques de recerca científica i aplicar-les al camp de la
comunicació interactiva i les xarxes socials.

Continguts

Disseny d'obres audiovisuals interactives i comunicació humà - màquina (Professora: Maite Soto)

Estratègies de comunicació en xarxes socials (Professor: José Luis Terrón)

Identitat digital (Professor: Juan Bautista Hernández)

Infografia digital (Professor: José Luis Valero)

Producció cross media (Professor: Xavier Ribes)

Publicitat interactiva (Professor: Xavier Ribes)

Metodologia

Les calsses, fins i tot les sessions magistrals, tindran format de seminari, incentivant la participació de
l'alumnat dins i fora de l'aula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Autònomes 82 3,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
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Dirigides 40 1,6 6, 7, 8, 9

Supervisades 40 1,6 1, 2, 3

Avaluació

Treballs reflexius, 40%

Lectures crítiques, 40 %

Presencialitat i participació en classe, 20%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lectura crítica 40% 30 1,2 1, 2, 3, 10

Presencialitat i participació en classe 20% 72 2,88 1, 3, 8, 9

Treballs reflexius 40% 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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