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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

- Conèixer en termes generals l'evolució històrica dels mitjans audiovisuals: fotografia, cinema, ràdio, televisió i Internet.
- Conèixer, valorar i contextualitzar les principals obres audiovisuals i els seus autors.
- Reflexionar críticament sobre les noves tendències i el futur dels mitjans audiovisuals.
- Exposar i redactar idees de forma argumentada i formalment correcta.

Responsable: Dr. DANIEL TORRAS i SEGURA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

CEA1. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a 
Internet, que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.
CEA10. CEA10: Conèixer, comprendre i aplicar els principis bàsics i les tecnologies que s'apliquen en la comunicació 
humana a distància utilitzant els diversos mitjans de transmissió d'informació: telefonia, ràdio convencional, IP, 
satélite.
CEA2. CEA2: Dissenyar, planificar i produir programes, sèries i curtmetratges d'animació 2D.

CEA4. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

CEA5. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
CEA6. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).

CG8. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.
CG6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

La metodologia emprada serà bàsicament expositiva, tot i que també s'utilitzarà l'estudi de casos i l'aprenentatge 
cooperatiu.

Metodologies docents

Horari: Dilluns de 15 a 17h i dimecres de 10 a 12h. Cal demanar-ne cita prèvia.
Despatx 38 (2a Planta)
Correu electrònic: dtorras@tecnocampus.cat

Horari d'atenció
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1. LA FOTOGRAFIA

2. EL CINEMA

Dedicació: 24h 

Dedicació: 47h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 16h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 30h 

El naixement de la fotografia. Els arquetips de fotògraf al segle XIX.
L'art i la fotografia. El context socio-cultural en el descobriment de la fotografia.
Els obstacles per a l'aparició del fotoperiodisme. 
Història i evolució de la càmera fotogràfica.
L'auge del fotoperiodisme. El documentalisme fotogràfic. Principals autors.
La fotografia en l'època del consum de masses. Tendències fotogràfiques.
Els fotògrafs catalans més representatius. Estils.

Els orígens del cinema: Els germans Lumière. Méliès. 
L'Escola de Brighton.  Edison i la guerra de patents. 
El naixement de la narrativa cinematogràfica.
El cinema còmic. Transició tècnica i estètica.
La plenitud del cinema mut: impressionisme francès, expressionisme alemany i cinema soviètic.
El cinema sonor. El model de Hollywood. El color al cinema.
El cinema com a propaganda. Corrents de postguerra. 
Cinema contemporani i corrents estètics. 
Tendències generals de la indústria cinematogràfica. La fi de la censura als Estats Units.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Es du a terme l'activitat 1: Comentari d'una fotografia
Activitat 5: Treballs i proves sobre les lectures de curs

Es du a terme l'activitat 2: prova parcial (Fotografia i Cinema)
Activitat 5: Treballs i proves sobre les lectures de curs
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3. LA RÀDIO

4. LA TELEVISIÓ

Dedicació: 27h 

Dedicació: 27h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

L'invent i els predecessors. Els inicis de la radiodifusió.
La ràdio com a mitjà de comunicació. 
Evolució tècnica i social del mitjà radiofònic.
La ràdio a Catalunya. El paper de la ràdio a la Guerra Civil.
La ràdio a l'estat espanyol. Els principals actors i empreses.
Models de ràdio i de programació. Models de finançament.
La ràdio del futur: avenços tecnològics i innovacions.

Orígens de la televisió. Televisió mecànica i televisió electrònica.
L'iconoscopi i les implicacions industrials. Evolució de la televisió i innovacions tècniques. 
Història de la càmera de televisió i les tècniques associades.
Programació televisiva.
El model americà i el model europeu. El cas britànic. 
La televisió a l'estat espanyol. El naixement. El circuït català.
La demanda i creació de TV3. La televisió a Catalunya.
La guerra del Golf i la fi de la credibilitat de la imatge.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Es du a terme l'activitat 3: Presentació en grup sobre un tema de la història dels mitjans
Activitat 5: Treballs i proves sobre les lectures de curs

Es du a terme l'activitat 4: Vídeo d'anàlisi i presentació d'una lectura
Activitat 5: Treballs i proves sobre les lectures de curs
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5. L'ERA DIGITAL: INTERNET Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

És Internet un mitjà?
Arpanet i la cultura col·laborativa de la xarxa. 
El protocol TCP/IP.
D'Arpanet a Internet: obertura social.
La World Wide Web i l'emergència dels navegadors assequibles.
Web 2.0 i el canvi de paradigma. Canvi de tecnologia?
Web 3.0: la web semàntica.
Els efectes socioculturals d'Internet. 
Lliçons de la història d'Internet.

Descripció:

Activitats vinculades:
Es du a terme l'activitat 6: Prova final (Ràdio, Televisió i Internet)
Activitat 5: Treballs i proves sobre les lectures de curs
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Planificació d'activitats

1. COMENTARI D'UNA FOTOGRAFIA

2. PROVA PARCIAL

3. PRESENTACIÓ EN GRUP SOBRE UN TEMA 
DE LA HISTÒRIA DELS MITJANS

Descripció:

Descripció:

 Treball en grups de 3 persones on els estudiants hauran de comentar un document fotogràfic històric per tal de 
defensar una idea pròpia. Per a l'argumentació del seu punt de vista empraran elements de l'anàlisi formal i del 
context estètic, tècnic i sociopolític de la fotografia.

 Prova individual a l'aula on caldrà demostrar l'assimilació dels continguts teòrics treballats a classe. El primer 
examen parcial avaluarà els continguts 1 i 2 (Fotografia i Cinema).

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat del treball. En l'enunciat es proposaran 3 o 4 fotografies d'entre les quals els estudiants podran escollir-
ne una per a comentar-la.

Enunciats de la prova

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar per grups de 3 persones un escrit original de 2-3 pàgines, que tindrà un pes específic del 10% de 
l'avaluació continuada.

Resolució de la prova. Té un pes del 25% de l'avaluació continuada

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Cercar informació rellevant d'un camp temàtic determinat
- Redactar de forma sintetitzada, estructurada i original un comentari crític
- Reconèixer i ubicar en el seu context algunes de les principals obres fotogràfiques i els seus autors
- Treballar coordinadament en grup

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Tenir una perspectiva global dels mitjans audiovisuals des d'un punt de vista històric
- Relacionar diversos documents audiovisuals en el seu context
- Reconèixer els principals autors i obres de la història dels mitjans audiovisuals

Grup gran/Teoria: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 1h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 11h 

Dedicació: 14h 
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4. VÍDEO D'ANÀLISI I PRESENTACIÓ D'UNA 
LECTURA

Descripció:

Descripció:

 S'avaluarà la presentació oral a classe d'un tema de la història dels mitjans. Els estudiants, en grups de 5-6 
persones, hauran de realitzar un treball de recerca sobre un autor, període, avenç tècnic o un gènere rellevant de 
la història dels mitjans audiovisuals, concretament, de la ràdio, la televisió o Internet. Es farà un seguiment de la 
tria del tema i de l'evolució de la presentació.
L'avaluació és per la presentació i la correcció de la mateixa, així com per la rellevància, síntesi i claredat 
expositiva del tema o assumpte presentat.
Tot i que es requereix una recerca prèvia, l'avaluació es basa únicament en la presentació oral de la investigació i 
l'explicació a la classe dels punts bàsics del treball: pregunta, hipòtesi, mètode i conclusions.

 Prova realitzada en grup on els estudiants hauran de guionitzar i realitzar un vídeo de com a màxim 2 minuts de 
durada per resumir i presentar una de les lectures obligatòries del curs. L'activitat es farà en grup de 5 o 6 
persones.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat d'explicació de l'activitat. 
Diapositives on es presenten les pautes per a una presentació correcta i efectiva.

Enunciat d'explicació de l'activitat

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar un informe original i una còpia del powerpoint (si se'n fa servir) de la presentació de cada grup. 
L'activitat tindrà un pes específic del 10% de l'avaluació continuada.

Caldrà lliurar el guió literari final i la planificació de la producció, així com un informe de l'activitat. L'exercici tindrà
un pes específic del 10% de l'avaluació continuada.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Cercar informació rellevant d'un camp temàtic determinat
- Treballar en equip de forma coordinada
- Redactar i estructurar correctament un treball d'investigació monogràfic
- Fer una presentació crítica de forma ordenada, efectiva i correcta

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Realitzar de forma sintetitzada, estructurada i original una presentació crítica
- Ubicar històricament un autor i/o una teoria sobre la història dels mitjans
- Relacionar imatges i recursos audiovisuals expressius amb formes d'argumentació i explicació de conceptes 
teòrics
- Treballar coordinadament en grup
- Seleccionar els aspectes bàsics i rellevants d'un text o document

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 2h 

Dedicació: 14h 



Última modificació: 18-06-2013

840051 - HISTORIA - Història dels Mitjans Audiovisuals

Universitat Politècnica de Catalunya8 / 10

5. TREBALLS I PROVES SOBRE LES 
LECTURES DE CURS

6. PROVA FINAL

Descripció:

Descripció:

 Al llarg del curs es realitzaran diferents proves i activitats per treballar les lectures obligatòries. Cada prova o 
activitat serà anunciada amb temps i es realitzarà, individualment o col·lectiva, a classe.

 Prova individual a l'aula on caldrà demostrar l'assimilació dels continguts teòrics estudiats. En aquest control 
s'examinaran els continguts 3, 4 i 5 (Ràdio, Televisió i Internet).

Material de suport:

Material de suport:

Enunciats de cada prova o activitat
Text de cada lectura

Enunciats de la prova

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Les tasques i respostes requerides en cada cas. El conjunt de proves i activitats, la seva mitja, comptarà un 10% 
de l'avaluació continuada final.

Resolució de la prova. L'examen parcial final té un pes del 25% de l'avaluació continuada.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar les activitats, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Ubicar diversos autors i teòrics al llarg de la història dels mitjans audiovisuals
- Relacionar propostes i idees amb els autors tractats al llarg del curs
- Extreure les unitats d'informació més importants d'un text
- Plantejar un comentari crític sobre un tema o un text de la història dels mitjans

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Tenir una perspectiva global dels mitjans audiovisuals des d'un punt de vista històric
- Relacionar diversos documents audiovisuals amb el seu context
- Reconèixer els principals autors i obres de la història dels mitjans audiovisuals

Aprenentatge autònom: 8h 
Activitats dirigides: 1h 

Aprenentatge autònom: 10h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 11h 
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El sistema de qualificació serà a partir de l'avaluació continuada de les diferents activitats proposades. La nota final de 
l'assignatura es calcularà amb l'aportació additiva de les diferents notes obtingudes en la realització de cadascuna de les 
activitats detallades: 10% del comentari d'una fotografia (Activitat 1), un 10% de la presentació oral en grup d'un tema, 
autor o període (Activitat 3), un 10% de l'edició i presentació d'un vídeo sobre una lectura (Activitat 4), i un 10% més de 
la realització de treballs i proves sobre les lectures obligatòries de curs (Activitat 5). 

Hi haurà dos exàmens parcials, un a la setena setmana (Continguts 1 i 2, Fotografia i Cinema) i un el darrer dia del curs 
(Continguts 3, 4 i 5, Ràdio, Televisió i Internet). El primer examen parcial comptarà un 25% per a l'avaluació final de 
l'assignatura i el segon, un 25% més. La matèria no és acumulativa. En total, els dos exàmens compten un 50% de la 
nota final.
Hi haurà un 10% de l'avaluació de l'assignatura reservat per al seguiment de la participació i de les activitats realitzades a
classe.

En resum:
25% Primer examen parcial
10% Comentari d'una fotografia
10% Presentació oral d'un tema de la història dels mitjans
10% Elaboració d'un vídeo-resum
10% Treballs i proves sobre les lectures de curs
25% Segon examen parcial
10% Seguiment i activitats a classe

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Les activitats han de complir uns requisits mínims de correcció formal (presentació i llenguatge). Es tindran en compte, 
per tant, l'ortografia i la sintaxi. 

Els treballs han de ser originals. Qualsevol plagi que sigui detectat invalidarà directament el treball en qüestió a l'hora de 
ser avaluat. La diferència entre copiar (plagi) i citar està en esmentar la font d'on s'obté la informació.
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