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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

 Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.
 Conèixer les tècniques per aconseguir la plena comunicació audiovisual. 
 Saber com es fan els diferents programes de televisió (informatius, esportius, sèries, musicals, debats,  etc.)
 Conèixer les característiques bàsiques del mitjà radiofònic.  
 Saber quin és el marc jurídic del món audiovisual.
 Parlar a càmera
 Tenir nocions de maquillatge, caracterització i perruqueria.

Altres: AINA FERNÁNDEZ

Responsable: XAVIER BONASTRE THIÓ

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:

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).

CG4. 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.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El treball a l'aula es basarà en classes expositives del professor. També s'hi faran activitats pràctiques (presentar
una informació a càmera, visionat de les gravacions fetes pels alumnes...)
A més, hi haurà una sessió impartida per cada un d'aquests professionals:
- Una esteticista, perruquera i maquilladora de TV i Cinema
- Una experta en Periodisme i Internet

Les activitats programades fora de l'aula són:
- Visita als estudis de TV3.
- Idear i gravar les imatges necessàries per a confeccionar informacions de TV.
- Treball en grup de recerca documental sobre la Història de la TV a Catalunya
- Exercicis de redacció periodística proposats quinzenalment pel professor relacionats amb la matèria que s'estigui 
tractant.

Metodologies docents
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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: Història de la premsa i gèneres televisius.

2: Redacció Periodística

Dedicació: 34h 

Dedicació: 17h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 19h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

- Com a introducció al món audiovisual, repàs a l'origen de la premsa i a la seva història a Espanya i a Catalunya.
- Conèixer quin són els gèneres televisius: Informatius, documentals, Magazin, "talk-show", concurs, "reality", 
esports, docudrama, gran reportatge...
- Com gravar imatges. Tipus de plans

- Claus per redactar periodísticament: 6W
- Gèneres informatius televisius: Notícia, informe, reportatge, entrevista, enquesta "papus", Crònica, 
contracrònica, directe, Fals directe, transmissions.
- Com fer un "stand up" o presentació a càmera

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Redaccions sobre els temes:
     - Què era i que és la Premsa groga?
     - Apocalíptics i Integrats
Activitat 1: Rodar imatges al carrer  i visualitzar-les i comentar-les a classe.

Activitat 2: Fer un "stand up"

Objectius específics:

Objectius específics:

Conèixer la història de la premsa a Catalunya i Espanya.
Conèixer i reconèixer els diferents gèneres televisius.
Saber gravar imatges

Redactar correctament
Conèixer i reconèixer els gèneres informatius televisius
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3: Fonts d'Informació

4: Llenguatge Radiofònic i la producció televisiva.

Dedicació: 21h 

Dedicació: 37h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 22h 

- Conèixer quines són les principals fonts d'informació: agències, Internet, premsa, ràdio i TV, gabinets de 
premsa, contactes i fonts confidencials.
- Primícies, exclusives.

- Estructura de llenguatge radiofònic. 
- Producció.
- Els estudis de Televisió
- Conèixer les nocions bàsiques del paper del maquillatge, la perruqueria i el vestuari en una producció 
audiovisual.
- Introducció a la caracterització.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 3: Redacció: La informació esportiva vs la informació general als informatius actuals de TV.

Visita a les instal·lacions de Televisió de Catalunya (TV3)
Classe magistral de Mònica Majoral, maquilladora, perruquera i esteticista professional, experta en el camp 
audiovisual.   
Activitat 5: Audiovisual

Objectius específics:
Estructura del llenguatge radiofònic: Veu. Models narratius. Tècniques de locució. Música. Efectes. Silenci.
Producció: Pre i post producció. Exteriors. Productores
Els estudis de TV.
Nocions bàsiques de maquillatge i caracterització audiovisual.
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6:  Periodisme i Internet. Dret de la Informació

5: Informatiu en TV

Dedicació: 14h 

Dedicació: 27h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 18h 

- Periodisme i Internet
- Dret de la informació

- Conèixer els processos que porten a la confecció d'un informatiu televisiu
- Conèixer quin tipus de peces pot haver en un informatiu de TV
- Com s'elabora una peça d'un informatiu

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe magistral de periodisme i Internet impartida per Virgínia Luzón, professora universitària, experta en la 
matèria.

Redacció. Què és el CAC i quin paper fa ? Valorar-lo

Activitat 4: Gravació d'imatges per a confegir una peça. Incloure un "stand up".
Visualització i valoració a l'aula.

Objectius específics:

Objectius específics:

Com i què usar d'internet amb fins periodístics.
Conèixer la lesgislació de l'audiovisual: CAC, secret professional, llibertat d'expressió, clàusula de consciència, 
dret a l'honor, codi deontològic....

Ser capaç de confegir una peça per a un informatiu de televisió.
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Planificació d'activitats

1: RODAR IMATGES AL CARRER  I 
VISUALITZAR-LES I COMENTAR-LES A 
CLASSE. (CONTINGUT 1)

2: FER UN "STAND UP". (CONTINGUT 2)

3: REALITZACIÓ TELEVISIVA (CONTINGUT 
3)

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Gravar imatges al carrer.

 Fer una presentació a càmera a  l'aula de tema lliure

 L'alumne farà una redacció explicant què veu des del punt de vista de realització, en el seu programa de TV 
predilecte. Aquesta activitat compta per a la qual.lificació de l'assignatura de la competència genèrica 
"comunicació efectiva oral i escrita"

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Càmera, trípode, micròfon, cinta, bateries

Càmera i pantalla de l'aula

Sessió expositiva de la realització en televisió a càrrec de Ferran Gracia, realitzador de TV3.

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

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

L'avaluació de la pràctica forma part de l'apartat "activitats" que significa un 6.75% de la nota final de 
l'assignatura.

L'avaluació de la pràctica forma part de l'apartat "activitats" que significa un 6.75% de la nota final de 
l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Saber com s'han de gravar imatges amb una càmera.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Conèixer quines són les claus per a fer una presentació a càmera.
- Aquesta activitat compta per la qual.lificació de la competència genèrica de l'assignatura de competència 
efectiva oral i escrita.

Grup gran/Teoria: 11h 

Aprenentatge autònom: 6h 

Aprenentatge autònom: 11h 
Grup gran/Teoria: 2h 

Dedicació: 11h 

Dedicació: 6h 

Dedicació: 13h 
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4: INFORMATIU EN TV (CONTINGUT 4)

5: AUDIOVISUAL (CONTINGUT 5)

6: EXAMEN FINAL

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Gravar les imatges necessàries per a confegir una peça d'un informatiu de TV amb stand up

 Audiovisual fet en grup de tema lliure. Cal lliurar la memòria que ha d'incloure el guió detallat i el dossier de 
producció i la feina feta per cada un dels integrants del grup. Almenys una de les coses ideades s'ha d'haver 
gravat (una entrevista, per ex.) per aconseguir l'aprovat. En funció del grau d'elaboració del material lliurat la 
nota serà més o menys alta.

 Examen amb part teòrica (5 preguntes) i pràctica ( fer un Stand up )

Material de suport:

Material de suport:

Càmera, trípode, micròfon, cinta, bateries

Càmera, trípode, micròfon, cinta, bateries, Internet...

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

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

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

L'avaluació de la pràctica forma part de l'apartat "activitats" que significa un 6.75% de la nota final de 
l'assignatura.

L'avaluació de la pràctica forma part de l'apartat "activitats" que significa un 6.75% de la nota final de 
l'assignatura.

L'avaluació de la pràctica forma part de l'apartat "Audiovisual" que significa un 33% de la nota final de 
l'assignatura.

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Saber què és la realització televisiva.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Racionalitzar el material que grava per tal de repartir la informació entre la veu en off i l'stand up.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Haver treballat en grup per tal de confegir una peça audiovisual de màxim 10m, on quedi clar que han comprès 
el que s'ha impartit en l'assignatura.

Aprenentatge autònom: 11h 

Aprenentatge autònom: 15h 

Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació: 11h 

Dedicació: 15h 

Dedicació: 8h 
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Examens: 40%   (Parcial: 35%; Final 65%) 

Els examens suposaran el 40% de la nota final. La nota es confegeix amb la de l'examen parcial (35%) i el final (65%)

Pràctiques: 60%

  Les activitats de redaccions i rodatges puntuen el 45% de la nota de pràctiques.
  L'audiovisual suposa l'altre 55% de la nota de pràctiques.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a poder-se presentar a l'examen final cal haver fet les activitats i l'audiovisual.

Bibliografia

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/#
Enllaç web

Web Ministeri d'Educació i Ciència

Altres recursos:

Material de suport:
Càmera a l'aula i pantalla.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
L'examen final compta el 40% de la nota final de l'assignatura

Objectius específics:
Demostrar que s'han assimilat els coneixements proposats per a l'assignatura i que s'és capaç de mantenir la 
serenitat davant de la càmera amb la pressió afegida que suposa que la resta de companys t'estan observant.

Bàsica:

Josep Maria Baget i Herms. Història de la Televisió a Catalunya.   CIC. Generalitat de Catalunya, 1994. 


