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les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
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Objectius

Com a objectiu general els alumnes aprendran a pensar la comunicació interactiva. S'entén la comunicació
interactiva com aquella pròpia dels dispositius tècnics i programes que utilitzen per comunicar-se l'anomenat
protocol d'internet. S'hi inclouen també els videojocs, la realitat virtual i el big data. A el mateix temps
l'assignatura té els següents objectius secundaris:

a) Conèixer la cultura d'internet, la informàtica i de les xarxes socials

b) Aprendre els seus orígens, la seva evolució històrica i les seves influències en la vida de les persones.

c) Aprofundir en aquells aspectes de la comunicació interactiva que van més enllà de les seves aparences

Competències

Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a lelaboració de missatges,
treballs acadèmics, exposicions, etc.
Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la
comunicació interactiva.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Diferenciar allò substancial dallò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
Diferenciar els actors de l'estructura de la comunicació en nous mitjans.
Dominar els conceptes bàsics teòrics de la comunicació en nous mitjans i aquells aspectes que en
marquen lespecificitat.
Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
Interpretar i discutir documents de les principals teories de la comunicació interactiva i estructura de la
comunicació.
Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la teoria, la història, l'estructura de la comunicació
i la fotografia.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.

Continguts

1. Una definició de Comunicació Interactiva

2. Els orígens de la comunicació

3. Internet

4. El naixement de la World Wide Web

5. Processos de Comunicació a Internet

6. La cultura Hacker

7. La internet social

8. Apple: una visió holística

9. Big Data, privacitat i aplicacions

Metodologia

La part de teoria s'impartirà mitjançant classes magistrals del professor responsable de l'assignatura a l'aula.
Alhora, el professor responsable supervisarà els treballs dels alumnes al llarg del seu procés de realització.
Les classes de seminari consitirán en la discussió de lectures i la preparació de comentaris crítics de les
mateixes que hauran de ser lliurats el dia de la sessió. És obligatòria l'assistència a todes les sessions de
teoria i seminari. 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
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Teoria 33 1,32 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Seminari 15 0,6 1, 2, 6, 8

Treball 92,5 3,7 2, 3, 5, 6

Tutoría 2 0,08 5, 6

Avaluació

És obligatòria l'assistència a todes les sessions de teoria i seminari.Per poder presentar-se a la revaluació
serà necessari aconseguir més de 3,5 punts en l'examen de teoria.Per aprovar l'assignatura serà necessari
aprovar de forma individual la part teòrica i el treball. Només es farà mitjana en el cas d'una nota mínima de 5
en cadascuna d'aquestes dues parts. La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar
alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. El plagi
i la còpia en qualsevol exercici de l'assignatura: teoria, seminaris o treball es sancionarà amb un 0 com a nota
final en l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Seminari 20% 2,5 0,1 1, 2, 5, 6, 8

Teoria 40% 3 0,12 3, 4, 5

Treball 40% 2 0,08 1, 4, 5, 7, 8
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