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Prerequisits

L'assignatura exigeix un coneixement a nivell d'usuari de bases de dades i de sistemes d'edició de contingut
en format multimèdia (html)

Objectius

El mòdul respon a la necessitat que el professional de la informació conegui els usos i possibilitats que la
tecnologia ofereix per al desenvolupament del seu treball quotidià referit a la gestió i producció de continguts.
Els continguts digitals -i les tecnologies que faciliten la seva gestió- impliquen un coneixement tècnic, crític i
pràctic per part del periodista/comunicador a partir de dues condicions bàsiques: la identificació de les
possibilitats tecnològiques sobre la creació i la gestió de la informació dins de un context professional (mitjans,
empresa, gestió organitzacional); i la capacitat de gestionar el flux d'informació específic a partir d'una
proposta innovadora i capaç d'aprofitar les eines i formats multiplataforma disponibles.

L'objectiu principal del mòdul és dotar d'habilitats a l'estudiant perquè sigui capaç d'apreciar l'entorn tecnològic
que l'envolta i perquè introdueixi en la seva pràctica professional informativa les possibilitats que les TIC
ofereixen per al seu desenvolupament com a periodista o comunicador.

Competències

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,
informatiu i regulador de l'empresa periodística del segle XXI.
Conèixer i avaluar els processos de gestió i producció de contingut digital informatiu, i proposar
solucions innovadores que integrin l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Crear i gestionar publicacions periodístiques que continguin elements innovadors a partir de la
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Crear i gestionar publicacions periodístiques que continguin elements innovadors a partir de la
introducció aplicada de les TIC.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Treballar en equips de forma coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per contribuir en equips
interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Assumir diversos rols dins d'un equip de treball en una redacció periodística, aportant el seu
coneixement.
Col·laborar de manera coordinada a la producció periodística dins d'un entorn simulat de generació
d'informació.
Comprendre l'existència de nous perfils professionals i la definició dels seus rols dins del context
informatiu.
Demostrar capacitat de treball autònom i autodisciplina amb la culminació i presentació d'un Treball de
Final de Màster.
Demostrar coneixements que serveixin per a plantejar idees originals orientades a la concepció d'un
projecte de recerca.
Identificar i utilitzar els mecanismes de regulació i la legislació aplicable a les polítiques de la
comunicació.
Integrar coneixements adquirits a la pràctica de resolució d'un problema de recerca.
Plantejar un projecte de recerca que, amb un mètode científic, pugui aplicar-se a resoldre un problema
concret relacionat amb el periodisme i la comunicació digital.
Presentar les conclusions del treball de recerca en diferents formats de manera clara i dirigida a públics
diversos.
Proposar i seleccionar metodologies d'avaluació aplicada sobre l'ús de tecnologies de la informació i la
comunicació en la producció i la gestió dels continguts periodístics.
Proposar, en funció dels continguts produïts per l'empresa periodística, diferents estratègies de
posicionament digital per als productes comunicatius realitzats.
Reconèixer les propietats específiques del consum digital informatiu dels usuaris amb l'objectiu de
planificar una acció d'estratègia digital.
Reconèixer les tendències i dinàmiques del canvi en l'ecosistema comunicatiu per integrar-se d'una
manera ràpida i eficient en un entorn real de desenvolupament professional.

Continguts

Internet, xarxes socials i tecnologia

Big Data. Dades massives i construcció de marcs tecnològics crítics

Internet: algorismes i bases de dades

L'economia de l'atenció

Gestió de continguts digitals

Cobertures i jerarquies informatives digitals

Gestió multiplataforma de continguts (transmèdia)

Visualització i eines de gestió de contingut

Aplicacions mòbils
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Frameworks de desenvolupament i distribució de continguts mòbils, entorns i metodologies de
desenvolupament

Sistemes de realitat augmentada mòbil

Periodisme de dades

Eines i tècniques per a l'extracció, de dades i amb fins periodístics

Extractors digitals d'informació i API

Tècniques bàsiques de visualització de dades

Metodologia

El curs farà servir diferents metodologies per al desenvolupament dels seus continguts. Principalment es
centrarà en l'estudi i resolució de casos pràctics-reals d'aplicació i construcció del coneixement. Així mateix,
s'impartiran algunes sessions magistrals i es convidarà als estudiants a realitzar diferents treballs d'aplicació
pràctica que pretenen resoldre problemes concrets de les empreses periodístiques.

(*) 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.

El contingut d'aquesta assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

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

Classe magistral 6 0,24 3, 6, 7, 10, 12, 13

Pràctiques d'aula i desenvolupament de casos d'estudi 39 1,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tuturies 30 1,2 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Preparació de treballs i realització de lectures 75 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

El curs tindrà una avaluació continuada amb els següents mètodes de seguiment:

1. Assistència i participació activa a classe (10%)

2. Lliurament i presentació de treballs (50%)
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3. Desenvolupament i seguiment als casos d'estudi plantejats (40%)

Les estudiants hauran d'aprovar tots els components de l'avaluació per poder obtenir una qualificació
aprovatòria de 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 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 de 3,5. Les activitats que queden excloses
del procés de recuperació són el desenvolupament i seguiment als casos d'estudi plantejats i l'assistència a
les activitats de tutoria.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir a una
variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En
cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 10% 0 0 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Desenvolupament i seguiment als casos d'estudi
plantejats

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13

Lliurament i presentació de treballs i pràctiques 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13
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Programari

A l'tractar-se d'una assignatura amb alt contingut pràctic el programari requerit és l'habitual per a la realització
de les tasques de captura, tractament i anàlisi d'informació en diferents formats.

En concret, es requereixen de les següents eines:

Programari d'edició de textos: Word o similar

Programari d'anàlisi de dades: Excel o similar

Programari de visualització de dades: Infogram - Datawrapper - CARTO - Gephi

Programari d'edició multimèdia: Wordpress - Blogger - Wix
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