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Prerequisits

Haver cursat prèviament "Estructura del Sistema Audiovisual"

Advertència: el professsor responsable de la guia docent no serà qui impartirà l'assignatura

Objectius

Com en el cas d' "Estructura del sistema audiovisual" l'objectiu general és donar les claus bàsiques de què
podem entendre quan parlem de 'sistema audiovisual', com s'estructura, com es relacionen els seus principals
protagonistes, quins canvis ha experimentat al llarg del temps i quines són les perspectives de futur.

Competències

Comunicació Audiovisual
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Conèixer i interpretar els fenòmens industrials i empresarials del sector audiovisual.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Gestionar el temps de manera adequada.

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 productes
comunicatius.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar les característiques específiques del sistema audiovisual.
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Continguts

S'aprofundirà en l'estudi i l'anàlisi de:

a) els processos i les formes de producció, així com de les plataformes i circuits de transmissió dels productes
audiovisuals

b) les relacions socioeconòmiques en què es desenvolupen els mitjans audiovisuals

Metodologia

L'assignatura està constituïda per classes teòriques, seminaris i presentacions, tutories i el treball personal

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

Clases teòriques 37,5 1,5 1, 2, 4, 5

Seminaris (exercicis i participació) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

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

Tipus: Autònomes

Lectura, anàlisi i sintesi de textos, preparació de les presentacions 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

S'ha d'haver superat amb un mínim de 5 les següents proves:

- Examen teòric ( 30% de la nota final)

-Seminaris [resolució d'exercicis i participació] (20% de la nota final)

-Treball de curs i presentació (50% de la nota final)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 30% 2 0,08 1, 2, 4, 5

Seminaris (resolució d'exercicis i participació) 20% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5

Treball de curs i presentació 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5
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Bibliografia

En la classe de presentació, la persona responsable de l'assignatura indicarà quines són les referències
bàsiques i les referències complementàries de l'assignatura així també com quins són els documents que es
poden trobar en línia

Programari

Aquesta assignatura no necessita un programari concret per al desenvolupament de les classes i els treballs.
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