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Prerequisits

Per a cursar aquesta assignatura es requereix una bona comprensió lectora de l'anglès.

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és el coneixement teòric i pràctic dels models de programació audiovisual
en els principals suports de difusió.

Els objectius específics són els següents:

Conèixer el context i els factors que condicionen l'activitat de programació tant en els mitjans de
comunicació tradicionals com en els mitjans digitals.
Entendre les lògiques amb les quals desenvolupen la seva oferta els operadors audiovisuals, tant els
públics com els privats.
Identificar els principals models de programació utilitzats en l'actualitat pels mitjans audiovisuals.
Obtenir la capacitació adequada per a desenvolupar la funció professional de programador en un mitjà
audiovisual.
Adquirir competències interpersonals vinculades a l'activitat de programar: treball en equip, lideratge
d'equips, presentació i defensa oral i escrita de projectes, etc.
Adquirir competències personals: presa de decisions, raonament crític, saber elaborar propostes
creatives, tenir en compte la perspectiva de gènere en el funcionament del sistema comunicatiu
audiovisual, etc...

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
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.
Gestionar les diferents modalitats de programació audiovisual en funció dels diferents gèneres
audiovisuals.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les teories apreses a l'anàlisi de la realitat mediàtica i a l'elaboració dels productes audiovisuals.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Gestionar el temps de manera adequada.
Gestionar i organitzar els productes audiovisuals que intervenen en la programació.
Innovar mitjançant la producció i la programació audiovisuals.

Continguts

L'assignatura s'articula al voltant d'aquests grans temes bàsics:

1. Introducció a la programació audiovisual: concepte, origen, funcions i perfils professionals.

2. Models de programació lineal: Fluxos de continguts, estratègies de programació, servei públic i tipus de
cadenes, serveis i plataformes.

3. Models de programació de serveis sota demanda: "curació" dels catàlegs, programació manual i
programació algorítmica.

4. Personalització de continguts i individualització del consum: algoritmes, editorialització manual i estratègies
de promoció.

5. Tendències de programació: gèneres, formes de consum i transnacionalització de la oferta.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura inclou classes teòriques a l'aula, exercicis d'anàlisi i debats a partir
d'experiències concretes de seguiment de l'oferta audiovisual.

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.

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

Magistrals 37,5 1,5 1, 2, 3, 5

Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 5

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 3

Tipus: Autònomes

Elaboració de treball 42,5 1,7 1, 2, 3, 4
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Estudi autònom 40 1,6 2, 4, 5

Avaluació

L'avaluació consisteix en tres parts diferenciades:

Prova teòrica, 30% sobre la qualificació final

Treball en grup, 50% sobre la qualificació final

Seminaris, 20% sobre la qualificació final.

Les tres parts de les que consta l'avaluació hauran de ser superades de forma independent per a poder fer la
mitjana.

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 mínima de 3,5. Els seminaria (20% sobre
la qualificació final) queden exclosos del procés de recuperació.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova teòrica 30% 3 0,12 1, 2, 4

Seminaris 20% 1,5 0,06 2, 3, 4, 6

Treball en grup 50% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6
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Al llarg de les classes es proporcionarà bibliografia complementària de cada tema.

Programari

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