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Història dels Audiovisuals i Videojocs 
 
 
Descripció general 
 
Nom de l’assignatura: Història dels Audiovisuals i Videojocs  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals 
 
Curso: 2015-2016 / 1 
 
Idioma d’impartició: Castellà 
 
Tipus d’assignatura: Troncal 
 
 
 
Professorat 
 
Responsable: Dr. Daniel Torras i Segura (dtorras@tecnocampus.cat)  
 
Altres: Dr. Jorge Oter González (joter@tecnocampus.cat) 
 
 
 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Tenir un  coneixement generalitzat de l’evolució històrica dels mitjans audiovisuals: fotografia, cinema, ràdio, 
televisió, i Internet i videojocs. 
-Conèixer, valorar i situar les principals obres audiovisuals i autors. 
-Desenvolupar un pensament crític al voltant dels mitjans audiovisuals, els seus productes i la seva futura 
evolució.  
-Exposar i redactar idees de forma argumentada i amb correcció formal. 
 
 
 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
 
Competències específiques: 
E14. Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmiques del cinema, televisió, ràdio, premsa, 
Internet i videojocs, així com reconèixer l’estètica a través del visionat i l’anàlisi.  
 
 
Competències genèriques: 
CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d’estudi que parteix de 
la base de l’educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text 
avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp 
d’estudi. 
 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 
 

150 hores Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 49 32,6% 
Grup mitjà/pràctiques 0 0% 
Grup petit/laboratori 0 0% 
Activitats dirigides 11 7,4% 

Aprenentatge autònom  90 60% 
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Continguts 
 

1. LA FOTOGRAFIA  Dedicació: 23h Grup gran/Teoria: 7h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 
 

Descripció 
 

El naixement de la fotografia  
Els arquetips de fotògraf al segle XIX  
L’art i la fotografia 
El context sociocultural en el descobriment de la fotografia 
Els obstacles per a l’aparició del fotoperiodisme 
Història i evolució de la càmera fotogràfica 
Fotografia i veritat, fotografia i passat  
L’auge del fotoperiodisme. El documentalisme fotogràfic. Principals autors 
La fotografia en l’època del consum de masses. Tendències fotogràfiques 
Fotògrafs espanyols: alguns casos 
Autors de la fotografia internacional moderna i contemporània 
Situacions intersticials: fotografia i cinema 
 

Activitats vinculades Activitat 1: Comentari d’una fotografia.  
Activitat 6: Lectures i activitats sobre els continguts del curs. 
 

 
2. EL CINEMA Dedicació: 42h Grup gran/Teoria: 20h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 
  

Descripció Els orígens del cinema: precinema; Lumière, Méliès 
L’Escola de Brighton. Edison i la guerra de patents  
El naixement de la narrativa cinematogràfica. Porter, Griffith  
El cinema còmic. Transició tècnica i estètica 
Plenitud del mut: Impressionisme francès, Expressionisme alemany i Cinema 
soviètic. 
El cinema sonor. El model de Hollywood. Gèneres i autors. 
El cinema com a propaganda. Corrents de postguerra. 
Itàlia: neorealisme. França: nouvelle vague.  
Personalitats: Bresson. 
Algunes claus sobre el cinema experimental. 
Cinema espanyol: línies estètiques recents. 
Situacions intersticials: cinema i fotografia, cinema i televisió 
 

Activitats vinculades Activitat 2. Prova teòrica parcial. 
Activitat 6: Lectures i activitats sobre els continguts del curs. 
Pel·lícules obligatòries. 
 

 
3. LA RÀDIO  Dedicació: 19h Grup gran/Teoria: 7h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom:11h   
 

Descripció 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 i Espanya al llarg del segle XX. Els principals actors i 
empreses 
Models de ràdio i de programació. Models de finançament 
La ràdio del futur: avanços tecnològics i innovacions 
 
 

Activitats vinculades Activitat 6: Lectures i activitats sobre els continguts del curs. 
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4. LA TELEVISIÓ Dedicació: 30h Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Descripció Orígens de la televisió. Televisió mecànica i televisió electrònica 
L’iconoscopi i les implicacions tècniques. 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 britànic 
La televisió a l’Estat espanyol. El naixement. El 'circuït català' 
La demanda i la creació de TV3. La televisió a Catalunya 
La Guerra del Golf i la fi de la credibilitat de la imatge 
La televisió i les arts 
 

Activitats vinculades Activitat 3: Comentari sobre un aspecte o obra de la Història de l’Audiovisual 
(Ràdio, Televisió o Internet). 
Activitat 6: Lectures i activitats sobre els continguts del curs. 
 

 
5. INTERNET I VIDEOJOCS Dedicació: 36h Grup gran/Teoria: 7h 

Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Descripció 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 
Els videojocs: naixement i història 
Principals companyies de videojocs i canvis tecnològics. 
Consoles i títols més significatius 
Videojocs i altres formes d'expressió audiovisual 
 

Activitats vinculades Activitat 4: Presentació d’un tema de la Història de l’Audiovisual (Ràdio, Televisió 
o Internet). 
Activitat 5: Prova teòrica final. 
Activitat 6: Lectures i activitats sobre els continguts del curs. 
 

 
 
Planificació d’activitats  
 

1. COMENTARI D’UNA FOTOGRAFIA 
 

Dedicació: 11h Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom:10h 
 

Descripció general Treball en grups de 4 persones en el qual els alumnes reflexionaran sobre una obra 
fotogràfica significativa i relacionada amb els continguts de l’assignatura. El 
comentari, d’estil acadèmic, es durà terme des d’un punt de vista estètic o històric, 
en relació a les característiques específiques del mitjà fotogràfic. 
 

Material de suport Enunciat de l’activitat. Proposta de diversos casos dels quals se n’haurà d’escollir un 
per al comentari. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Es lliurarà un comentari escrit original de fins a 5 pàgines, segons el format i estil 
recomanats. El seu valor en l’avaluació serà d’un 15%. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Documentar-se al voltant d’un tema determinat 
-Redactar de forma correcta i ordenada un comentari crític original 
-Reconèixer les característiques estètiques d’una obra i la seva significació; ubicar-la 
en relació a altres obres i un context 
-Treballar en grup de forma coordinada 
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2. PROVA TEÒRICA PARCIAL 
 

Dedicació: 12h Activitats dirigides: 0h 
Aprenentatge autònom:  12h 
 

Descripció general Prova individual d’avaluació dels coneixements relatius a una part del temari 
(Fotografia i Cinema). 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. El seu valor a l’avaluació serà d’un 30%. 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Tenir una perspectiva històrica global dels mitjans audiovisuals  
-Relacionar diversos documents audiovisuals amb el seu context 
-Reconèixer als principals autors i obres de la història dels mitjans audiovisuals  
 

 
3. COMENTARI SOBRE UN ASPECTE O OBRA DE LA 
HISTÒRIA DE L’AUDIOVISUAL (CINEMA, RÀDIO, 
TELEVISIÓ, INTERNET O VIDEOJOCS) 
 

Dedicació: 16h Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Descripció general Treball en grups de 4 persones en el qual els alumnes reflexionaran sobre un 
aspecte o obra del cinema, la ràdio, la televisió, Internet o els videojocs. El 
comentari, d’estil acadèmic, es durà a terme des d’un punt de vista estètic, històric o 
sobre la natura del mitjà. 
 

Material de suport Enunciat de l’exercici. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Es lliurarà un comentari escrit original de fins a 5 pàgines, segons el format i estil 
recomanats. El seu valor en l’avaluació serà d’un 25%.  
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Documentar-se al voltant d’un tema determinat 
-Redactar de forma correcta i ordenada un comentari crític original 
-Reconèixer les característiques estètiques d’una obra i la seva significació; ubicar-la 
en relació a altres obres i un context 
-Treballar en grup de forma coordinada 
 

 
4. PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
 

Dedicació: 12h Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Descripció general Presentació a classe dels treballs més destacats. Les presentacions es fan en grup, 
per part dels autors dels treballs. Aquestes podran ser tant del comentari sobre una 
fotografia com del comentari sobre un aspecte de la Història dels audiovisuals 
(Cinema, Ràdio, Televisió, Internet o Videojocs). La presentació consistirà en una 
exposició oral amb el suport de recursos audiovisuals. 
 
S’avaluaran les característiques de la presentació: correcció i claredat, estructura, 
selecció de continguts, recursos, ajust a l’exigència de temps, originalitat. 
 

Material de suport Enunciat de l’exercici. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Es lliurarà un informe de la preparació de la presentació i una còpia dels recursos 
emprats en la mateixa.  
El valor de la presentació en l’avaluació serà de fins a un 5% addicional sobre la 
nota final. 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Documentar-se al voltant d’un tema determinat 
-Redactar de forma correcta i ordenada un comentari crític original 
-Reconèixer les característiques estètiques d’una obra i la seva significació; ubicar-la 
en relació a altres obres i un context 
-Treballar en grup de forma coordinada 
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5. PROVA TEÒRICA FINAL 
 

Dedicació: 11h Activitats dirigides: 0h 
Aprenentatge autònom: 11h 
 

Descripció general Prova individual d’avaluació dels coneixements relatius a una part del temari (Ràdio, 
Televisió, Internet i Videojocs). 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. El seu valor en l’avaluació serà d’un 30%. 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Tenir una perspectiva històrica global dels mitjans audiovisuals  
-Relacionar diversos documents audiovisuals amb el seu context 
-Reconèixer als principals autors i obres de la història dels mitjans audiovisuals  
 

 
6. LECTURES I ACTIVITATS SOBRE ELS CONTINGUTS 
DEL CURS 
 

Dedicació: 30h Activitats dirigides: 7h 
Aprenentatge autònom: 23h 

Descripció general Textos i assajos indicats per a la seva lectura durant el curs, lectura necessària per a 
possibilitar la participació en les activitats i debats programats. 
Participació en les diferents activitats programades, al marge de les lectures, que 
poden requerir la preparació, per part de l’alumnat, de temes o materials. 
 
Participació i presentacions per a pujar nota. Investigacions i materials acordats amb 
l’objectiu de dinamitzar la classe i afavorir la participació, amb repercussió en 
l’avaluació de l’alumne. 
 
Pel·lícules obligatòries de visionat obligatori per part de l'alumne fora de l'horari de 
classe. 
 

Material de suport Lectures i activitats. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Seguiment dels continguts des d’una perspectiva activa i participativa. 
 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
-Estar en coneixement d’idees vinculades a la matèria impartida  
-Reconèixer els aspectes clau d’un text  
-Ubicar textos en relació a elements tractats a la part teòrica de l’assignatura 
-Establir un pensament crític al voltant de textos 
 

 
 
Sistema de qualificació (avaluació) 
 
L’assignatura s’avalua a partir dels exercicis i proves especificats. La nota final consisteix en la suma de les notes 
obtingudes a cada treball o prova avaluable. La part pràctica o de desenvolupament de capacitats crítiques, no 
avaluable com a examen, sinó mitjançant exercicis, comprèn un 40% de la nota final: el comentari d’una 
fotografia (15%) i el comentari sobre un aspecte o obra de la història de l’audiovisual (cinema, ràdio, televisió, 
Internet o videojocs) (25%). 
 
La part teòrica de l’assignatura es distribueix en dos exàmens: una primera prova parcial relativa als dos primers 
blocs, fotografia i cinema (30%); una segona prova parcial relativa als tres darrers blocs: ràdio, televisió, Internet i 
videojocs (30%). 
 
El curs contempla, a més a més, la realització d’activitats freqüents proposades per a les classes. Durant el curs, 
es duran a terme lectures de textos curts o el visionat d’audiovisuals que posteriorment es treballaran a classe. 
Les classes poden tenir un funcionament participatiu i, en ocasions, s’encarregarà a l’alumnat la preparació de 
temes (mitjançant textos o audiovisuals) per al desenvolupament fonamentat dels debats. 
 
El curs contempla la preparació de temes per a pujar nota. Es tracta d’intervencions per part dels alumnes, els 
quals prepararan, d'acord amb el professor i sota la seva supervisió, diversos temes per a la seva presentació i 
discussió a classe. 
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Detall: 
15% Comentari d’una fotografia. 
25% Comentari sobre un aspecte o obra de la Història de l’Audiovisual (cinema, ràdio, televisió, Internet o 
videojocs) 
30% Primera prova parcial 
30% Segona prova parcial 
 
Recuperació: 
La recuperació de l’assignatura es realitzarà mitjançant un examen que recollirà tot el contingut teòric de la 
mateixa. L’examen constarà de 10 preguntes de resposta oberta. Cada pregunta val 1 punt. 
Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l’examen de recuperació els estudiants que 
hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d’avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota 
mitjana final. 
 
 
Normes de realització de les activitats 
 
Les activitats hauran de respondre als criteris indicats a classe i en els enunciats de les mateixes. Es valorarà a 
més la presentació i la correcció lingüística. 
 
Els treballs han de ser originals. Un plagi invalida immediatament el treball corresponent, de tal forma que no 
serà avaluat. La diferència entre la còpia (el plagi) i la cita està en la menció correcta de les fonts d’informació. 
 
 
Metodologia docent 
 
Es combinarà l’exposició teòrica amb el visionat freqüent d’obres dels autors i les corrents mencionades, així com 
d’altres materials que complementin els coneixements sobre certs temes. S’afavorirà el sistema de treball 
participatiu. 
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