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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

Assignatura de quart curs del grau de comunicació audiovisual. Cal que els estudiants estiguin mínimament
familiaritzats en l'ús de plataformes de publicació de continguts a Internet. Bona part de la bibliografia és en
anglès pel que també es fa necessari un bon nivell de lectura en aquesta llengua.

Objectius

Adquirir coneixements bàsics i actuals en les disciplines adjacents a la creació de continguts digitals: disseny,
usabilitat, publicació, analítica web, atracció de trànsit en cercadors (SEO) i xarxes socials (SMO) i generació
de negoci.

Adquirir un major coneixement dels aspectes tecnològics vinculats a publicació i difusió de continguts digitals.

Desenvolupar una major cultura digital tocant tant la vessant més teòrica com la més pràctica.

Introduir-se en l'ús d'eines d'analítica web, SEO i SMO així com en les funcionalitats pròpies dels gestors de
continguts professionals.

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.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
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.

Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
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Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la dimensió econòmica dels mitjans de comunicació.
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.
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.
Fonamentar els corrents semiòtics contemporanis i aplicar-los a la comunicació i al periodisme.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
Identificar els principis teòrics de la producció i el consum audiovisuals.
Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.

Continguts

1. Continguts i Cultura Digital.

1.1. Algoritmes i cambra d'eco (echo chamber).

2. Tecnologies de publicació: de l'HTML als CMS.

3. Disseny, Usabilitat i Arquitectura de la Informació.

4. Analítica Web.

5. Atracció de trànsit d'usuaris.

5.1. Cercadors (Search Engine Optimization).

5.2. Xarxes Socials (Social Media Optimization).

6. Visualització de dades.

Metodologia

Activitats dirigides

a) Classes magistrals: explicació dels conceptes teòrics i pràctics.

b) Seminaris: treball en grup i/o activitats de seguiment d'una publicació digital.

c) Pràctiques de laboratori: gestió d'una publicació digital.

Activitats supervisades

a) Tutories presencials individuals o en grup. La finalitat és resoldre problemes d'aprenentatge i dubtes.

Activitats autònomes
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a) Estudi: lectura i síntesi de textos històrics, científics i divulgatius.

b) Visionat de materials audiovisuals i multimèdia.

c) Gestió d'una publicació digital.

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.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Magistrals 15 0,6 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15

Pràctiques de laboratori 22,5 0,9 4, 5, 6, 8, 9, 12

Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 1, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Gestió d'una publicació digital 30 1,2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15

Visionat de materials 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15

Avaluació

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

- Examen teòric, 30% sobre la qualificació final

- Treball de gestió d'una publicació digital, 40% sobre la qualificació final

- Seminaris, 30% sobre la qualificació final

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en les tres activitats. L'alumnat tindrà dret
a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un
mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3. El treball
de gestió d'una publicació digital (40% sobre la qualificació final) queda exclòs del procés de recuperació.
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La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examens 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Pràctica 40% 1,5 0,06 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15

Seminaris 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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