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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: Alfons Palacios

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. 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.
2. 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.
3. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

4. CEA13: Conèixer i aplicar els principis de disseny gràfic per a la creació dels elements de presentació que es fan 
servir en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles.
5. CEA2: Dissenyar, planificar i produir programes, sèries i curtmetratges d'animació 2D.

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

7. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
8. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Horari: Alfons Palacios: 
Dimarts de 10 a 11.(*)
Dijous de 12 a 13.(*)
Divendres de 12 a 14.(*)
(*) Provisional, pendent dels nous horaris del curs de Primavera'2015

Horari d'atenció



Última modificació: 12-01-2015

840067 - PUBLICAC - Publicació Electrònica

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 9

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 > Explicar la funció de la publicació electrònica i els seus camps d'aplicació.
 > Dissenyar, editar i mantenir llocs web.
 > Explicar com els diferents tipus de publicació electrònica condicionen la societat actual.
 > Dissenyar, editar i publicar llocs webs tenint en compte criteris d'usabilitat i d'accessibilitat.
 > Construir llocs web a partir d'una arquitectura de la informació i un model de publicació adient.
 > Distingir les característiques dels sistemes d'informació basats a la web i les principals xarxes telemàtiques de 
distribució de continguts.
 > Explicar la legislació que afecta i regula la publicació electrònica.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:

* Classes  teòriques en gran grup a les quals:
  > el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura. 
  > es realitzen debats a partir del treball de recerca que l'estudiant ha realitzat per a alguna de les activitats dirigides.
  > es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels 
seus coneixements.
  > conferències de professionals del sector i debat posterior.
* Pràctiques en grup petit de laboratori on l'estudiant treballa amb el programari adient per a adquirir els continguts 
procedimentals de l'assignatura. Les pràctiques es realitzen en equips de dos.
* Pràctiques en grup petit on els i les estudiants s'organitzen per productores o equips de treball de 4-6 alumnes. Les 
pràctiques per productores tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades pel professorat i una 
part en la que l'equip ha de funcionar autònom, com a equip de redacció fora de les hores de classe. 
* Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura.
* Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores per a 
estudiar i consolidar els coneixements adquirits, les hores per a preparar i ultimar les pràctiques de laboratori, les hores 
per a preparar el treball per productores en les activitats de publicació amb gestors de continguts, les hores dedicades a 
l'anàlisi i la síntesi dels treballs de recerca i, per últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar 
els seus coneixements sobre la matèria.

Metodologies docents
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Continguts

1: La publicació de continguts a Internet.

2: Eines per a publicar a la World Wide Web.

Dedicació: 27h 

Dedicació: 45h 

Grup gran: 7h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran: 8h 
Grup petit: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 27h 

1.1.Història de la difusió de continguts i de la World Wide Web
1.2.Publicació a la WWW: un nou llenguatge per a un nou mitjà
1.3.Publicació electrònica: conceptes bàsics

2.1.Els protocols que fan possible la WWW
2.2.Disseny i edició de llocs web amb HTML
2.3.Disseny i edició de llocs web amb CSS
2.4.Disseny i edició de llocs web amb CMS
2.5.Gestió de dominis

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb HTML i CSS
Activitat 2: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb CMS
Activitat 3: Primer examen parcial

Activitat 1: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb HTML i CSS
Activitat 2: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb CMS
Activitat 3: Primer examen parcial
Activitat 4: Segon examen parcial
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3: Interacció, usabilitat i accessibilitat.

4: Arquitectura de la informació.

Dedicació: 25h 

Dedicació: 20h 

Grup gran: 7h 
Grup petit: 1h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran: 6h 
Grup petit: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

3.1.Interacció persona-ordinador
3.2.Usabilitat
3.3.Accessibilitat

4.1.Introducció a l'arquitectura de la informació
4.2.Estructura d'un lloc web
4.3.Sistemes de navegació
4.4.Sistemes de cerca i d'accés a la informació
4.5.Models de publicació electrònica

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb HTML i CSS
Activitat 2: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb CMS
Activitat 4: Segon examen parcial

Activitat 1: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb HTML i CSS
Activitat 2: Disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb CMS
Activitat 4: Segon examen parcial
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5: Sistemes d'Informació i serveis a Internet

6: Legislació.

Dedicació: 20h 

Dedicació: 13h 

Grup gran: 8h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

5.1.Organitzacions i sistemes d'informació
5.2.Components dels sistemes d'informació
5.3.Tecnologies de la informació i de la comunicació
5.4.e-commerce, e-business
5.5 Xarxes de distribució de banda ampla
5.6 Xarxes de distribució sense fils
5.7 Serveis a Internet

6.1. Marc legal
6.2. Llei de propietat intel·lectual
6.3. Llei de protecció de dades de caràcter personal
6.4. Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 4: Segon examen parcial

Activitat 4: Segon examen parcial
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Planificació d'activitats

Activitat 1: Disseny, maquetació i publicació 
de llocs webs amb HTML i CSS (Continguts 
1,2,3,4,6)

Activitat 2: Disseny, maquetació i publicació 
de llocs webs amb CMS (Continguts 
1,2,3,4,6)

Descripció:

Descripció:

 Aplicació dels principis de disseny, maquetació i publicació de llocs webs amb HTML i CSS vistos a les sessions de
teoria.
Desenvolupament d'una maqueta de lloc web amb HTML i CSS.

 Disseny, edició i publicació d'una revista digital amb un CMS Wordpress on s'apliquin conceptes d'arquitectura de 
la informació, usabilitat i accessibilitat vistos a les sessions teòriques i sobre el que es treballin tècniques com el 
card sorting o l'avaluació heurística.

Material de suport:

Material de suport:

Adobe Dreamweaver
Guions de pràctiques

Wordpress

Guió de l'activitat

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Publicació en un servidor de les pràctiques i de la maqueta de lloc web

El lloc web editat i publicat amb Wordpress

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
 > maquetar text i imatge amb CSS i HTML
 > definir una arquitectura de la informació que permeti la fàcil publicació dels continguts a un servei de hosting
 > incloure, editar i maquetar contingut audiovisual a un lloc web
 > publicar un lloc web a un servei de hosting

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 
Grup petit: 6h 

Grup petit: 6h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 20h 
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Activitat 3: Primer examen parcial 
(Continguts 1,2)

Activitat 4: Segon examen parcial 
(Continguts 3,4,5 i 6)

Descripció:

Descripció:

 Examen parcial individual per a avaluar els continguts 1 i 2 i l'activitat 1.

 Examen parcial individual per a avaluar els continguts 3, 4, 5 i 6 i l'activitat 2.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de l'examen.
Sense apunts, ni llibres, ni cap mena de recurs tecnològic.

Enunciat de l'examen.
Sense apunts, ni llibres, ni cap mena de recurs tecnològic.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Examen resolt.

Examen resolt

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
 > publicar continguts usant un CMS
 > editar quan convingui l'HTML i el CSS dels continguts per a millorar la maquetació.
 > cercar informació i contrastar-la convenientment seguint els criteris estudiats a l'assignatura.
 > redactar notícies seguint alguns dels models de publicació vist a les classes teòriques i usant un llenguatge i un
estil d'escriptura que segueixi les normes d'usabilitat i de redacció per a la web
 > redactar de forma concisa i correcta i amb una ortografia impecable
 > respectar els codis ètics i la legislació vigent que afecta a la publicació electrònica.
 > editar i publicar continguts audiovisuals de suport.
 > treballar en equip organitzant-se en equips de redacció.
 > avaluar aspectes d'un lloc web com la navegació, la tipografia, els colors, les
funcionalitats, la maquetació, la facilitat d'ús, l'accessibilitat, els continguts, els recursos audiovisuals o la
interacció.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
 > Explicar la funció de la publicació electrònica i els seus camps d'aplicació.
 > Explicar com dissenyar, editar i mantenir llocs web de tipus diferents, estàtics, dinàmics, blocs, wikis,
publicacions digitals.
 > Explicar com els diferents tipus de publicació electrònica condicionen la societat actual.
 > Expressar i argumentar els propis coneixements i opinions de forma escrita.

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran: 3h 
Aprenentatge autònom: 17h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 20h 
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La qualificació final té les següents components:

 > Examen primer parcial (35%)
 > Examen segon parcial (35%)
 > Pràctiques de maquetació amb HTML i CSS (15%)
 > Pràctiques de gestió de continguts web (15%)

on:

 > L'examen del primer parcial avalua els continguts 1 i 2 i les activitats 6,7 i 10.
 > L'examen del segon parcial avalua els continguts 3,4,5,6 i 7 i les activitats 8, 9 i 11.
 > Les pràctiques de maquetació HTML i CSS avaluen les activitats 2,3 i 4.
 > Les pràctiques de gestió de continguts web avaluen les activitats 1, 5, 6, 7, 8 i 9.

Aquesta assignatura avalua el Nivell 2 de la competència genèrica de Sostenibilitat i Compromís Social. Les activitats 
1,5,6,7,8,9,10 i 11 tenen una part que avalua aquesta competència.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Totes les activitats són obligatòries i d'obligada assistència per a ser avaluades. Les activitats no realitzades -o a les que 
no s'ha assistit- són avaluades com a 0 en el còmput total del seu grup de qualificacions.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
 > Explicar com dissenyar, editar i publicar llocs webs tenint en compte criteris d'usabilitat i d'accessibilitat.
 > Explicar com construir llocs web a partir d'una arquitectura de la informació i un model de publicació adient.
 > Distingir les característiques de les principals xarxes telemàtiques de distribució de continguts.
 > Definir i explicar les funcions i els components dels sistemes d'informació basats en la web.
 > Explicar la legislació que afecta i regula la publicació electrònica.
 > Expressar i argumentar els propis coneixements i opinions de forma escrita.
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Bibliografia

Adobe Dreamweaver CS5

Wordpress 3

Adobe Photoshop CS5

Material informàtic

L'editor per a les pràctiques de maquetació HTML i CSS

Gestor de continguts -CMS- per a la publicació dels blocs personals i/o per productores.

Software de retoc fotogràfic per a les fotografies de la revista digital i de les pràctiques de maquetació

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Palacios, Alfons. Apunts de Publicació Electrònica. 5.9. Mataró: Publicació electrònica a l'espai Atenea, 2015. 
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Disponible a: <http://shop.oreilly.com/product/0636920018001.do>. ISBN 978-1-4493-0239-9.

McFarland, David Sawyer. CSS3: The Missing Manual, 3rd Edition [en línia]. 3. Sebastopol, Califòrnia: O'Reilly, 2012 [Consulta:
31/01/2013]. Disponible a: <http://shop.oreilly.com/product/0636920024996.do>. ISBN 978-1-4493-2594-7.
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[Consulta: 31/01/2013]. Disponible a: <http://shop.oreilly.com/product/0636920022732.do>. ISBN 978-1-4493-1617-4.

Silver, April Hodge. Wordpress 3 Complete [en línia]. 1. Birmingham: Packt Publishing, 2011 [Consulta: 31/01/2013]. 
Disponible a: <https://www.packtpub.com/wordpress-3-complete/book>. ISBN 978-1-84951-410-1.

Morville, Peter ; Rosenfeld, Louis. Information Architecture for the WWW. Third Edition [en línia]. 3. Sebastopol (Califòrnia): 
O'Reilly, 2006 [Consulta: 31/01/2013]. Disponible a: <http://shop.oreilly.com/product/9780596527341.do>. ISBN 978-0-596-
52734-1.


