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Objectius
Aquest mòdul té com a objectiu estudiar la transformació de les indústries audiovisuals i els sistemes
publicitaris contemporanis, així com les polítiques de comunicació dins de l'escenari de les transformacions
digitals. Es tracta de saber delimitar i entendre el pes dels factors econòmics, polítics, industrials, tecnològics,
de gestió i d'internet que configuren la complexa realitat del sector audiovisual i publicitari.

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.
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
Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
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
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
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
1. Analitzar com les forces econòmiques, polítiques, tecnològiques i socials incideixen en el sector
audiovisual i publicitari, incloent-hi l?impacte d?Internet.
2. Analitzar de manera crítica les teories i els models de la comunicació audiovisual que s?apliquen a
l?anàlisi de les polítiques, les indústries, les tecnologies i l?impacte cultural i social del sector
audiovisual.
3. Analitzar la incidència de les dinàmiques que intervenen en les indústries i polítiques audiovisuals i
publicitàries.
4. Aplicar models validats d?avaluació de polítiques, de tecnologies, de gestió i d?indústries del sector
audiovisual i publicitari.
5. Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
6. Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
7. 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
8. 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.
9. 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
10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
11. Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en el camp de les
indústries i polítiques de la comunicació audiovisual.

Continguts
A partir dels objectius s'abordaran el canvi que suposa la gestió d'empreses i del coneixement en un entorn
digital, el paper de la tecnologia i l'economia com a factors clau en els canvis del sector audiovisual i publicitari
contemporani i la reflexió i l'estudi de els principals corrents teòrics que els analitzen, l'anàlisi teòrica de les
polítiques de comunicació en un escenari digital amb estudi de casos concrets a nivell europeu, estatal i
català; l'anàlisi intel·lectual del paper d'internet i l'impacte de les xarxes socials en el sistema audiovisual i
publicitari, i, finalment, l'estudi teòric i concret dels canvis de les estructures publicitàries bàsiques per
entendre un dels pilars del model de negoci audiovisual .
Temari:
1.- Gestió d'empreses i del coneixement en la societat digital 2 ECTS (Josep Ma Martí)
2.- Internet, xarxes socials i el seu impacte en el sector audiovisual 2 ECTS (Emilio Fernández)
3.- Polítiques de comunicació en un escenari digital 2 ECTS (Montse Bonet)
4.- Canvis en els sistemes publicitaris contemporanis 4 ECTS (Ana Ullod i Quim Puig)
5.- Tecnologia i economia en el sistema audiovisual contemporani 2 ECTS (Carles Llorens)

Metodologia
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Metodologia
La docència s'estructura a partir d'uns seminaris molt espcialitzats i la tutorització d'un treball sobre alguns
dels temes del mòdul.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

75

3

1, 2, 3, 7, 8, 10

72

2,88

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lectures i treball autònom de l'alumne

100

4

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Redacció d'un treball de mòdul

50

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Dirigides
Seminaris
Tipus: Supervisades
Tutories del treball de mòdul
Tipus: Autònomes

Avaluació
CONDICIONS I NORMES D'ESTIL PER AL TREBALL
DEL MÒDUL D'INDÚSTRIES I POLÍTIQUES
Un cop acabada l'última classe del mòdul es disposa de 2-3 setmanes per a realitzar el treball. Els treballs
hauran d'estar relacionats amb la temàtica del mòdul i es fixaran en una llista amb els o les tutores respectives
i cobriran temes relacionats amb les indústries, polítiques, tecnologia, economia dels mitjans, gestió de
mitjans, sistemes publicitaris contemporanis, internet o xarxes socials. Els i les estudiants hauran d'escollir un
dels temes propostes de la llista. Els treballs poden ser una revisió de literatura o un estudi basat en dades i
informació. En tot cas, ha de fugir-se de la pura descripció. Ha de contenir anàlisi i interpretació.
Presentació oral: Durant una setmana per determinar en un dels seminaris de la facultat en horari de 10h a
14h. Durada de la presentació: 15 minuts. El tribunal el formaran professors i professores del mòdul. El
tribunal podrà fer preguntes i suggeriments a l'alumnat. La proporció de la nota és de 70% per la monografia
escrita i un 20% per la presentació oral. El restant 10% ve donat per l'assistència a classe i la participació
activa en les classes. L'extensió: 5000 màxim-4500 mínim, exclosos annexos i bibliografia. Estil de citació:
APA.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència a classe

10%

1

0,04

5, 6

Presentació del treball de mòdul

20%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Treball escrit del mòdul

70%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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