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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura es requereix una bona comprensió lectora de l'anglès, així com el nivell de
comprensió lectora, redacció i expressió en castellà i català adequats a un primer curs de carrera universitària.

Objectius

Específicament, els objectius de l'assignatura són els següents:
Conèixer quins són els processos tècnics que intervenen en la comunicació publicitària canalitzada per
diverses plataformes de continguts àudio, vídeo i imatge fixa.
Familiaritzar-se amb la manipulació dels equips d'imatge i so destinats a la producció de continguts publicitaris
Aprendre quins són els principals instruments tecnològics que intervenen en aquests processos i les
innovacions que s'estan produint en aquest terreny, per veure com això pot influir en la feina del
comunicador, en els missatges i en la seva recepció.
.

Competències

Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges
publicitaris.
Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la
comunicació publicitària.
Demostrar que coneix les característiques expressives i narratives dels llenguatges audiovisuals.

Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
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Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges
publicitaris.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Explicar els principis bàsics de la presa de so i d'imatge en la manipulació dels equips d'enregistrament
audiovisual.
Identificar els principis bàsics de la construcció de la veu professional microfònica.
Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Reconèixer els principis bàsics de la performance audiovisual davant del micròfon i la càmera.
Trobar el que és substancial i rellevant en documents sobre teoria, estructura i història de la
comunicació en una tercera llengua.
Utilitzar els instruments tecnològics de la composició i l'edició de missatges gràfics.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

.- Fonaments tecnològics: conceptes bàsics de física de les ones; espectre radioelèctric i xarxes de
comunicació.

.- La digitalització de la imatge i el so: procés de digitalització, còdecs i formats..-

.- La fotografia: evolució i últimes innovacions

.- El so:evolució i últimes innovacions

.- El vídeo: evolució i últimes innovacions

.- Últimes innovacions tecnològiques que afecten l'àmbit publicitari.

Coneixement i ús adequat dels equips fotografia, d'àudio i de vídeo a partir de diferents exercicis pràctics.

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.

Metodologia
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Metodologia

L'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumnat es farà a través de dos procediments
bàsics:
Les classes teòriques i les pràctiques als laboratoris audiovisuals de la Facultat.
Tant per a l'aclariment de conceptes teòrics com per al seguiment dels treballs de pràctiques es realitzaran
tutories a hores concertades.

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 teòriques 15 0,6 1, 2, 4, 11, 12

Pràctiques de laboratori 37,5 1,5 1, 2, 4, 11, 12

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 1, 2, 4, 11, 12

Tipus: Autònomes

Lectures, preparació de pràctiques, preparació de proves, etc 82,5 3,3 1, 2, 4, 11, 12

Avaluació

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

- Examen teòric, 30% sobre la qualificació final.

- Pràctiques, 60% sobre la qualificació final.

- Participació activa, 10% sobre la qualificació final.

Per aprovar l'assignatura caldrà:
. treure una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen teòric.
. treure una nota mínima de 5 sobre 10 com a resultat de la mitjana de les activitats pràctiques i no tenir més
d'una absència en el conjunt de les sessions pràctiques.

No presentar-se a examen teòric determina no ser avaluat.
Nota per optar a la reavaluació de la teoria: entre 2,5 i 4,99 sobre 10.
Les pràctiques són d'assistència obligatòria.
Les pràctiques es desenvoluparan en tres grups i podrà reavaluar-se qualsevol dels grups que s'hagi suspès o
tots ells, si és el cas.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb 0
aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura
serà 0.La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
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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

Examen teòric 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Participació activa 10% 1,5 0,06 1, 2, 4, 11, 12

Pràctiques de laboratori 60% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12
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Programari

El programari específic que s'utilitzarà en aquesta assignatura serà:

- Audacity

- Da Vinci Resolve
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- Da Vinci Resolve
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