
 

 

 

Difusió Audiovisual Multiplataforma 

Nom de l’assignatura: Difusió Audiovisual Multiplataforma 

Descripció general 

Crèdits ECTS: 6 

Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 

Curs: 2015-2016 / 2 

Idioma d’impartició: Català 

Tipus d’assignatura: Optativa 

Responsable: Anna Tarragó (atarrago@tecnocampus.cat)  

Professorat 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

-Aprofundir en el coneixement dels grans grups i empreses especialitzades en la comercialització de productes 
audiovisuals, multimèdia i transmèdia.  

-Conèixer els circuits comercials i principals mercats de compra-venda i distribució de produccions audiovisuals.  

-Conèixer i saber desenvolupar la pròpia marca i la presència a xarxes per a afavorir la difusió i el coneixement 
dels nostres productes. 

Competències específiques: 

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

-Producció i producció executiva. Producció transmèdia i “Showrunning”. 

-Distribució audiovisual i multimèdia.  

-Gestió d’Empreses Audiovisuals i multiplataforma. 

Competències genèriques: 

-Iniciativa i creativitat per a pensar i desenvolupar nous projectes.  

-Treball en equip. 

-Continuïtat i viabilitat d’un projecte. 

-Professionalització en els circuits de difusió i distribució de projectes audiovisuals  multimèdia. 

 



 

 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 40 27% 

Grup mitjà/pràctiques   

Grup petit/laboratori 12 8% 

Activitats dirigides 8 5% 

Aprenentatge autònom  90 60% 

 

Títol contingut 1: Bloc 1 

Continguts 

Dedicació:   

 

 

Descripció -Els gegants de la Comunicació Audiovisual: Corporacions, Grups de Mitjans i 
Grups de Comunicació; Majors i Minors, Productores.  

-Noves formes de consum audiovisual: la TV a la carta, el transmèdia i altres 
plataformes de consum. 

Activitats vinculades Pitching transmèdia 

 

Títol contingut 2:  Bloc 2 Dedicació:   

 

 

Descripció -Fires i mercats internacionals. Festivals audiovisuals, aparadors de produccions 
audiovisuals.  

-La compra-venda de drets audiovisuals: Idees i formats.  

-El dossier de producció: carta de presentació del projecte. 

-Speed markets: el pitching, el trailer i el teaser com a garanties de venda. 

-Les xarxes com a intermediadores de consum, coneixement i venda. 

Activitats vinculades Speed Market 

 

 



 

Títol contingut 3: Bloc 3 Dedicació:   

 

 

Descripció -El negoci de la difusió i la distribució: productors, distribuïdors, exhibidors. 

-Contractacions i drets d’autor. Drets de propietat. Drets del productor 

-El concepte de Creative Commons i els free-royalties. 

-Nous conceptes de marca. Noves formes de difusió en xarxes i multi-
plataformes. 

-El nou productor executiu: figura reciclada. Promotor, difusor i venedor del 
producte. 

Activitats vinculades Dossier de producció 

 

Títol de l’activitat 1: Pitching transmèdia 

Planificació d’activitats  

 

Dedicació:  

Descripció general A partir d’una sola idea com a imput inicial, generar més idees i desenvolupar-les en 
diferents suports, gèneres i mitjans per a donar-los continuïtat. 

Material de suport Es proporcionarà a classe. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Presentació oral a classe. 

Valor de 10% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: desenvolupar 
noves idees de forma ràpida i presentar-les en públic. 

 

Títol de l’activitat 2: Speed Market 

 

Dedicació:  

Descripció general Organització d’un mercat o fira que, de manera fictícia, servirà per a proposar la 
compra-venda d’idees o formats/drets audiovisuals i multiplataforma. 

Material de suport Es donarà a classe. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Es farà a classe. 

Valor de 10% de la nota final. 

 

 



 

 

Títol de l’activitat 3: Dossier de producció 

 

Dedicació:  

Descripció general Realització del dossier de producció d’un projecte. 

Material de suport Es facilitaran l’índex i les pautes del dossier per a la seva realització. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El dossier es farà a classe i per grups. Es pactarà la data d’entrega a classe. 

Valor del 20% de la nota final. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: realitzar un dossier 
de producció o bíblia de venda. 

 

Les activitats proposades constitueixen  el 40% del valor de la nota final. 

Sistema de qualificació (avaluació) 

En acabar tots els blocs de l’assignatura, hi haurà un examen sobre el temari, que tindrà  un valor del 60% de la 
nota final. 

Totes les activitats es faran a classe i en grup. 

Normes de realització de les activitats 

S’establiran les dates d’entrega/presentació de les activitats un cop hagi començat el periode lectiu de 
l’assignatura. 

El valor de cada activitat és: 

Pitching transmedia: 10% 

Speed Market: 10% 

Dossier de producció: 20% 

L’assignatura s’impartirà mitjançant classes teòriques, combinades amb sessions pràctiques i algunes xerrades 
de professionals de diferents àmbits que complementaran la informació. 

Metodologia docent 

A cada sessió es donaran exemples actuals i vigents que ajudaran a entendre millor els diferents conceptes 
teòrics, i es debatrà a classe amb tota mena de temes relacionats directament. 

Els esquemes de cada bloc temàtic estaran disponibles al campus virtual de l’assignatura un cop s’hagin acabat 
les sessions teòriques de cada bloc. 
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