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Objectius

La ràpida evolució de les tecnologies digitals en el segle XXI planteja continus reptes als continguts dels
mitjans de comunicació. No obstant això, les narratives de l'era del  incloen els elements essencialsstorytelling
(temes, motius, estereotips, etc.) dels relats ancestrals, que es recombinen incessantment amb la finalitat
d'adaptar-se als nous formats dels diferents mitjans.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és dotar els estudiants de les eines i conceptes necessaris per poder
crear i analitzar, d'una manera eficaç, interactiva, crítica i responsable, diferents tipus de relats en diferents
mitjans.

A la primera part es reflexiona sobre la relació entre la tecnologia i els continguts i s'analitzen les estructures
narratives dels relats. A la segona part es defineixen les característiques dels diferents gèneres i formats, així
com la seva evolució en relació amb les narratives digitals. A la tercera part s'examina el paper del
lector/espectador/usuari en la construcció i interpretació dels textos.

Perspectiva de gènere

L' assignatura resulta molt útil en l'anàlisi crítica de les representacions de gènere als mitjans digitals. Aquest
any es dedicarà una atenció particular a la construcció social de les dones.

Competències

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat.
Analitzar i avaluar tendències de narració digital de les empreses informatives i ser capaç de proposar
alternatives de construcció del relat periodístic en un context digital i interactiu.
Aplicar les eines de gestió, anàlisi, organització i planificació de la informació d'acord amb objectius i
projectes informatius específics.

Comprendre i analitzar les tendències i les dinàmiques del canvi en l'ecosistema comunicatiu,
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Comprendre i analitzar les tendències i les dinàmiques del canvi en l'ecosistema comunicatiu,
informatiu i regulador de l'empresa periodística del segle XXI.
Crear i gestionar publicacions periodístiques que continguin elements innovadors a partir de la
introducció aplicada de les TIC.
Generar propostes innovadores i competitives d'investigació aplicada.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i avaluar les característiques narratives dels productes informatius de l'empresa periodística
de pràctiques.
Analitzar i avaluar les tendències de narració digital de l'empresa informativa i aplicar alternatives de
producció que involucrin sistemes de cooperació narrativa.
Comprendre i aplicar les arquitectures i els sistemes d'informació digital als tipus d'empresa periodística
del segle XXI.
Comprendre i discernir les metodologies i procediments del treball científic aplicat a la comprensió de
les tendències i problemàtiques dels fenòmens comunicatius del segle XXI.
Construir un projecte d'investigació els resultats del qual proposin solucions aplicades a la gestió i la
producció de continguts digitals informatius.
Cooperar en entorns de treball en un equip col·laboratiu i contribuir a l'abast d'un objectiu fixat.
Identificar críticament els contextos canviants de la narrativa digital en funció de les plataformes de
producció i consum de la informació.
Identificar les eines associades al posicionament dels continguts digitals orientats a la resolució de
problemes específics.
Planificar els processos d'introducció de la innovació dins de les estratègies del relat informatiu en una
redacció periodística.
Planificar, de manera innovadora, diferents estratègies de posicionament dels productes periodístics
realitzats en la redacció simulada.
Proposar solucions pràctiques a partir del desenvolupament d'un producte informatiu en un equip de
treball multidisciplinari.
Proposar un projecte de recerca aplicada per desenvolupar-lo en el Treball de Final de Màster.
Respectar l'espai de desenvolupament professional adequant-se a les necessitats i rutines dels equips
de treball de l'empresa informativa.
Responsabilitzar-se de situacions quotidianes del procés i la producció de la informació sota un estricte
compliment d'objectius.
Utilitzar eines per a la recol·lecció i el tractament de la informació i la documentació necessària per a la
construcció del marc teòric o conceptual del TFM.
Utilitzar les estratègies de posicionament en motors de cerca per comunicar històries informatives de
manera eficaç.

Continguts

Narratives digitals

- Conceptes de narrativa

- Relació entre tecnologia i narrativa

- Estructura i construcció dels relats

- Quins personatges per quins tipus de narratives?

Gèneres i formats de les narratives digitals

- Gèneres digitals
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- Gèneres digitals

- Formats digitals

Cooperació narrativa

- Interpretació i interacció

- Convergència mediàtica, transmedia i fandom

- L'autor i les creacions col·lectives

Metodologia

Classes magistrals

Clases de resolució de problemes/casos/ejercicis

Presentació oral de treballs

Tutories

Elaboració de treballs/informes

Estudi personal

Lectura d'articles/informes d'interés

Es destinaran 15 minuts d'una clase del curs a respondre a l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent i
d'avaluació de l'assignatura o mòdul.

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

Activitas formatives supervisades 30 1,2 2, 4, 5, 6, 11, 16

Activitats formatives autònomes 75 3 4, 5, 7, 10, 16

Classes magistrales 45 1,8 2, 4, 7, 9

Avaluació

L'avaluació és el resultat de la mitjana proporcional de les diferents activitats realitzades.

L'assistència i participació activa a les classes impartides representa 20% de la nota final de curs. Els treballs
lliurats el 50%, i la seva presentació escrita (normes APA, estil, contingut, estructura, etc.) i exposició oral el
10%. El 20% restant correspon a la prova de continguts realitzada al llarg del semestre. Les absències es
penalitzaran amb un detriment de la nota d'un 10% final per cada sessió de 3 hores o fracció (excepte
justificacions documentades). No s'acceptaran lliuraments de treballs ni altres exercicis fora de les dates
previstes.

Els lliuraments de resultats dels treballs realitzats i de la prova de continguts inclouràn dia i hora de la
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Els lliuraments de resultats dels treballs realitzats i de la prova de continguts inclouràn dia i hora de la
corresponent revisió, a la qual es podrà acollir l'alumnat sempre que les persones interessades ho comuniquin
a la professora en un termini màxim de dos dies a partir del lliurament de les notes. No s'acceptaran
sol·licituds de revisió posteriors.

La metodologia docent i l'avaluació propostes poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. L'alumnat trobarà al campus virtual la descripció detallada dels exercicis i pràctiques; materials
docents; i altres informacions necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de
modalitat docent per raons sanitàries, l'alumnat serà informat dels canvis que es produiran en la programació
de l'assignatura i en les metodologies docents.

Recuperació

L'alumnat podrà recuperar el treball de curs, així com la prova de continguts, sempre que la qualificació
obtinguda no sigui inferior a 3,5 en cada cas (els exàmens i treballs no lliurats puntuen 0).

Les activitats derivades de l'assistència i participació a classe no es poden recuperar, així com la presentació
oral de treballs. Cada prova no realitzada es puntua amb un 0.

En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi. La qualificació de
l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

La persona que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat ...), l'acte d'avaluació
corresponent es qualificarà amb 0. En cas que es produïssin diverses irregularitats, la qualificació final de
l'assignatura seria 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència, participació activa i exercicis a l'aula 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16

Entrega de treballs 50% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15

Presentació dels treballs (escrita i oral) 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 9, 14, 16

Prova de continguts 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8
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