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Prerequisits

Coneixements de l'estructura bàsica del sector audiovisual. Cal que l'alumnat tingui autonomia en la creació
de productes audiovisuals. Cal comprendre anglès, ja que algunes lectures i recursos estaran presentats en
aquest idioma.

Objectius

Coneixement i anàlisi de les tendències i les qüestions d'actualitat de l'audiovisual.

Competències

Comunicació Audiovisual
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així
com el seu valor per a la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la dimensió econòmica dels mitjans de comunicació.
Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.
Fonamentar els corrents semiòtics contemporanis i aplicar-los a la comunicació i al periodisme.
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

Els continguts de l'assignatura inclouen:

Tendències en la investigació audiovisual
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Tendències en la investigació audiovisual
Tendències del sector audiovisual
Situació del mercat audiovisual
La comunicació interactiva

Metodologia

Es realitzaran classes de presentació de continguts, seminaris amb casos específics i projectes 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.

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 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Seminaris 15 0,6 1, 5, 6

Tutories 9 0,36 3, 4

Tipus: Autònomes

Projectes 81 3,24 1, 2, 4, 5, 6

Avaluació

Les activitats d'avaluació són:
• Examen (40%)
• Seminaris (10%)
• Treballs pràctics (50%)

És imprescindible aprovar l'examen i els treballs pràctics per aprovar l'assignatura.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder presentar-se a la
recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut dobtenir una nota mitjana de 3,5. Les activitats que queden
excloses del procés de recuperació són els seminaris.

Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb -0,5 punts cadascuna.

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.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6

Seminaris 10% 6 0,24 4, 5, 6

Treballs pràctics 50% 3 0,12 2, 3, 5
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Al llarg de l'assignatura es donaran altres recursos que se sumaran a aquesta bibliografia.

Programari

En aquesta assignatura l'alumnat té llibertat per utilitzar aquell programari que millor s'adapti a les seves
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En aquesta assignatura l'alumnat té llibertat per utilitzar aquell programari que millor s'adapti a les seves
necessitats i capacitats tècniques. En els casos en què es proposi la feina amb un programari determinat, serà
amb programaris gratuïts, que es presentaran en les sessions docents.
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