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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Haver aprovat prèviament l'assignatura "Història dels relats audiovisuals" ( 2on curs, Anual, OB).

Objectius

Familiaritzar i capacitar l'alumnat amb les eines d'anàlisi d'un film.

Capacitar l'alumnat per a l'ús de les esmentades eines.

Dotar l'alumnat d'elements de reflexió teòrica sobre qualsevol obra cinematogràfica.

Aprenentatge de l'alumnat del significat dels diferents models estètics fílmics.

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.
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.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
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.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
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. La crítica cinematográfica i el seu paper prescriptor

2. Els teórics del cinema i el seu papel reflexiu de crítica estética

3. El formalisme cinematogràfic

4. El realisme cinematográfic

5. La crítica cahierista, el cinema d'autor i la cinefilia

6. La semiótica del cinema

7. Crítica i teooria del film americana

8. Queer Theory

9. Aportació del documental

10. Cinema Going i New Cinema History

Metodologia

L'assignatura de "Teoria i anàlisi del film" està constituïda per classes teòriques, seminaris i presentacions i
tutories

Programació de l'assignatura:

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classe Teòrica 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Supervisades

Lectura, anàlisi i presentacions 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Seminaris 15,5 0,62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tutories 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L' assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

- La presentació d'un assaig individual. Aquesta activitat suposa el 50% de la qualificació final

- La tria i presentació en grup en un seminari a partir d'un tema proposat i pactat prèviament amb el professor.
Aquesta exposició suposa el 30% de la qualificació final. Hi haurà un control d' assistència i cas de no haver
assistit de forma reiterada a aquests hi haurà una penalització del 50% del percentatge obtingut en aquesta
activitat.

- Una prova escrita amb apunts realitzada en grup o de forma individual que suposa el 20 % de la nota final.

S'han d'aprovar les tres activitats per tal de superar l'assignatura.

Sistema de recuperació: L'alumnat que hagi suspès l'assaig podrà recuperar -lo sempre i quan la nota
obtinguda sigui equivalent a un 20% de la nota final. En el cas dels seminaris o de la prova, la nota que s'ha
d'obtenir per poder optar a la recuperació ha de ser un 10% de la nota final

No hi ha activitats excloses de la recuperació. Si no s'han aprovat les tres activitats l'assignatura estarà
suspesa.

Irregularitats:

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que puguiconduir a una
variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte

d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova teòrica 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Seminaris 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Treball Autònom 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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