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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
1. Plantejar un projecte audiovisual i multimèdia amb rigor analitzant els requeriments inicials d'un projecte.
2. Valorar el interès i viabilitat d'un projecte audiovisual i multimèdia avaluant diferents possibilitats de resolució.
3. Comprendre i aplicar tècniques de planificació i seguiment de projectes audiovisuals i multimèdia usant eines 
informàtiques de suport. 
4.  Defensar i justificar el treball realitzat correctament tant de forma escrita com oral.
5.  Conèixer i aplicar les tècniques de qualitat per a un projecte audiovisual i/o multimedia.

Altres: Planells De La Maza, Antonio José

Responsable: Anna Tarragó Mussons

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2016

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:

Transversals:

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

08 PES. 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.
14. CG9: CREATIVITAT I INOVACIÓ - Ser capaç de convertir idees en actes, de manera creativa i innovadora, i amb 
sentit de iniciativa, planificant i gestionant projectes destinats a l'assoliment d'objectius concrets.

07 AAT. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió 
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
06 URI. 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.
04 COE. 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

Les sessions de classe de l'assignatura combinen les exposicions teòriques que realitza el professorat amb la participació 
dels alumnes per resoldre dubtes, presentar solucions als exercicis demanats, defensar treballs,...
L'assignatura requereix que l'estudiant/a realitzi una tasca d'autoaprenentatge individual i si escau, en grup, indispensable
per l'adquisisció i consolidació dels coneixements proporcionats.

Metodologies docents
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6.  Conèixer i aplicar la legislació audiovisual vigent a casos concrets.
 
L'assignatura capacita als estudiants per a la redacció d'un pre-projecte tenint en compte aspectes rellevants de legislació
i viabilitat.

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores 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

Bloc 1. Començant el projecte

Bloc 2. Anàlisi audiovisual i multimèdia

Bloc 3. Metodologia: Tècniques i Models d'Anàlisi

Dedicació: 12h 30m

Dedicació: 22h 30m

Dedicació: 22h 30m

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 5h 

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

ESTRUCTURA DEL PROJECTE AUDIOVISUAL: DE LA IDEA AL PROJECTE
- Tipus de produccions
- Guió i narrativa audiovisual
- El projecte

ANÀLISI- EL LLENGUATGE AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

METODOLOGIA: TÈCNIQUES I MODELS D'ANÀLISI

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

AVANTPROJECTE 1
Pitching Combinat

AVANTPROJECTE 1
SPEED DATING TFG

AVANTPROJECTE 2
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Bloc 4. Marc Teòric de la recerca

Bloc 5. Planificació del projecte: Briefing, Pla de 
comunicació o marketing, Dossier de producció

Bloc 6. Viabilitat del projecte: Estudi econòmic, 
pla de finançament, pressupost, aspectes legals

Dedicació: 22h 30m

Dedicació: 17h 30m

Dedicació: 17h 30m

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Bloc 4. Marc Teòric de la recerca

Bloc 5. Planificació del projecte: Briefing, Pla de comunicació o marketing, Dossier de producció

Bloc 6. Viabilitat del projecte: Estudi econòmic, pla de finançament, pressupost, aspectes legals

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

AVANTPROJECTE 1

AVANTPROEJCTE 2

AVANTPROJECTE 2
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Bloc 7. Difusió i distribució del projecte

Bloc 8. Conclusions, Referències i Citacions 
Bibliogràfiques

Dedicació: 17h 30m

Dedicació: 17h 30m

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran: 6h 30m
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

DIFUSIÓ I DISTRIBUCIÓ
- Circuit comercial audiovisual
- Drets d'autor
- Difusió a les xarxes (plataformes) i festivals
- Distribució

Bloc 8. Conclusions, Referències i Citacions Bibliogràfiques

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

AVANTPROJECTE 2

AVANTPROJECTE 2
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Planificació d'activitats

AVANTPROJECTE 1. TEMA, OBJECTIUS I 
ESTUDI PREVI. MARC TEÒRIC

AVANTPROJECTE 2. METODOLOGIA, 
ANÀLISI DE LA VIABILITAT. DISSENY I 
CONCEPCIÓ DEL PROJECTE

Descripció:

Descripció:

 Amb aquesta activitat, els estudiants i estudiantes desenvolupen les primeres definicions del seu projecte, el 
tema, els objectius, la sinopsi i cerquen antecedents/precedents que els ajudin a concretar la definició dels 
objectius del projecte escollit i com l'emmarcaran espaial i temporalment.
Amb aquesta activitat, els estudiants i estudiantes se'ls demana que formulin de forma clara i concreta el que es 
vol aconseguir amb el desenvolupament del projecte, concretant objectius i plantejant diferents alternatives de 
solució.
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de plantejar els objectius d'un projecte multimèdia 
o audiovisual amb rigor en funció de l'usuari al qui va dirigit tot plantejant diferents propostes de solució.

 Amb aquesta activitat, els estudiants i estudiantes han d'obtenir un desglossament de les tasques i/o activitats a 
desenvolupar per a la producció del projecte audiovisual o multimèdia proposat, identificant el perfil o perfils 
professionals que les portaràn a terme, estimant la durada de cadascuna d'elles i elaborant el diagrama de Gantt. 
Plantejaran també diferents mètodes i models d'anàlisi per a fer la recerca i com l'emmarcaran espaial i 
temporalment.Amb aquesta activitat, els estudiants i estudiantes cal que facin l'anàlisi artístic (si escau), l'anàlisi 
tècnic i l'anàlisi mediambiental del projecte plantejat.  També cal que es plantegin els possibles riscos que poden 
esdevenir i cercar, si és el cas, accions que permetin disminunir la probabilitat d'ocurrència i/o impacte d'aquests 
riscos.
Amb aquesta activitat, els estudiants i estudiantes cal que confeccionin l'estudi econòmic del projecte.

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport corresponent a aquesta activitat.

Material de suport corresponent a aquesta activitat.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, seguint la normativa actual dels TFG, l'Avantprojecte 1 (l'estudi teòric que inclou l'estat de l'art, 
l'anàlisi de projectes, experiències semblants pròpies o alienes i si escau, l'estudi de la competència actual).  
Ponderació: 30% de la nota final

Caldrà lliurar, seguint la normativa dels TFG,  tota la resolució de l'activitat. 
Ponderació: 40% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de realitzar la recerca d'informació i d'antecendents
per al projecte escollit.

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 35h 
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SPEED DATING TFG

PITCHING COMBINAT

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats
AVANTPROJECTE 1  ->  30%
AVANTPROJECTE 2  ->  40%
Speed Dating -> 10%
Pitching Combinat -> 10%
Ortografia, redacció i estil -> 10%

SPEED DATING TFG  -> 10%

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

 Amb aquesta activitat, els alumnes ha de poder explicar el seu projecte en un temps breu a d'altres estudiants. 
Presentació oral.

 Amb aquesta activitat, els alumnes ha de poder explicar el seu projecte en un temps breu a d'altres estudiants. 
Presentació oral.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Aquesta activitat no requereix presentació de documentació escrita. S'avaluarà per l'assistència i la participació.
Ponderació: 10% de la nota final

Aquesta activitat no requereix presentació de documentació escrita. S'avaluarà per l'assistència i la participació.
Ponderació: 10% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d'avaluar la viabilitat de la solució escollida.

Grup gran: 2h 

Grup petit: 2h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 
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Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, el docent informarà de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí)

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no hagi 
respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). 
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la qualificació per 
a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta. 

L'ortografia, redacció i estil dels exercicis i avantprojectes presentats es valorarà amb un 10% de la nota final de 
l'assignatura. Per tant, es tindrà molt en compte la capacitat d'autocrítica, exigència i correcció en els treballs presentats.

Si es detecta plagi en algun dels exercicis o avantprojecte, l'assignatura quedarà automàticament suspesa i 
l'avantprojecte considerat no apte.

Bibliografia
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