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Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

El principal objectiu de l’assignatura és millorar les habilitats comunicatives i el coneixement d’anglès en 

àmbits claus dels mitjans audiovisuals. Per aconseguir això, es treballaran els següents objectius: 

 Escriure titulars de notícies i analitzar articles de diaris 

 Practicar habilitats relacionades amb entrevistes 

 Planificar, preparar i gravar una entrevista  

 Comprendre el llenguatge dels presentadors de ràdio i del procés de producció 

 Composar la portada d’una revista i planificar els seus continguts 

 Planificar i redactar un article periodístic o història real 

 Entendre el llenguatge de la producció de TV, filmació i edició 

 Fer un bon discurs de promoció i venda 

 Redactar un “logline” i una crítica cinematogràfica 

 Crear i presentar un anunci en un medi escrit 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 

Competències genèriques: 

C.B.4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant 

especialitzat com no especialitzat 

C.T.1 Que els estudiants coneguin un tercer idioma, l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per 

escrit d’acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades en la seva titulació. 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 

 

 

Dedicació 

Hores  Tant per cent 

Aprenentatge dirigit 
 
 
 
 
 
 

Grup gran/teoria   

Grup mitjà/pràctiques   

Grup petit/laboratori 60 40% 

Activitats dirigides 4 2,7% 

Aprenentatge autònom  86 57,3 

mailto:txiques@tecnocampus.cat


Continguts 
 

 

Títol contingut 1: Cinema: Escriure un “logline” i 
una crítica cinematogràfica 
 

 
Dedicació: 
Grup petit: 12 h. 
 

 
 

Descripció 1. Fer un glossari de mots sobre cinema. Comprendre i fer 
servir el vocabulari del cinema. 

2. Comprendre les característiques d’un guió de cine: 

frases incompletes, subjectes elidits, repetició, frases curtes, 
connectors, utilització de coneixement compartit.  

3. Escriure un “logline” o breu resum de l’argument d’una 
pel·lícula. Ús de “noun phrases” per descriure pel·lícules. 

Identificar gèneres de pel·lícules. Defensar una idea sobre 
una pel·lícula (“pitching”). 

4. Escriure una crítica cinematogràfica: comprendre el 

llenguatge propi. Utilitzar connectors. Fer preguntes sobre 
l’argument.  

 

Activitats vinculades  Exercicis amb frases nominals i elements connectors 

 Preguntes sobre l’argument 

 Escriure un “logline” 

 Defensar una idea d’una pel•lícula 

 Escriure una crítica cinematogràfica 

 Comprensió oral d’una sessió de “pitching” 
 

 
 

 
Títol contingut 2: Televisió: el llenguatge de la 
producció, gravació i edició televisiva 
 

 
Dedicació: 
Grup petit: 8 h. 

 
 

Descripció 1. Comprendre el procés de pre-producció. Fer servir el llenguatge 

de la producció en TV. “Collocations” and noms de feines. Expressar 
modalitat: possibilitat, habilitat, consells, recomanacions, necessitat  
2. Organitzar un pla de gravació. Comprendre i fer servir el 

vocabulari dels procediments de gravació i equipament. Pensar en 
temes per documentals: mida, nombre de persones de l’equip, “fixers”, 
GVs 
3. Editar un documental de TV. Comprendre i fer servir el vocabulari 

específic per editar un documental de TV 

Activitats vinculades  Exercicis sobre vocabulari: el llenguatge de producció, 
procediments de gravació i edició de documentals de TV. 

 Exercicis amb verbs modals 

 Comprensió oral sobre la planificació de l’agenda per la 
emissió de notícies, la realització d’un documental de TV, la 
filmació en localització i l’edició d’un documental de TV 

 Comprensió lectora sobre la planificació d’una filmació i sobre 
les instruccions d’edició 
 

 
 

 
Títol contingut 3: Ràdio: Planificació, redacció i 
gravació d’una entrevista radial  
 

 
Dedicació: 
Grup petit: 8 h 
 

 
 

Descripció 1. Comprendre el llenguatge dels presentadors de ràdio: ús 

adequat dels temps verbals en la presentació d’un programa de ràdio. 
Identificar els gèneres de ràdio. Analitzar un “radio commissioning 
brief”.  
2. Comprendre el procés de producció: fer servir el vocabulari del 

procés de producció de ràdio. Donar instruccions en la sala de 
producció. Utilitzar frases seguides de noms, infinitius o gerundis  
3. Practicar habilitats per fer entrevistes: fer recerca sobre un tema 

d’actualitat i planificar una entrevista. Practicar les interrogatives 
(interrogatives obertes, tancades, interrogatives negatives). Planificar, 



preparar i gravar l’entrevista 
4. Donar feedback de postproducció: utilitzar frases adequades per 

donar feedback sobre un programa de ràdio. Practicar l’ús de “phrasal 
verbs” (transitius i intransitius, transitius separables i transitius 
inseparables)  

Activitats vinculades  Exercicis amb frases seguides de noms, infinitius i gerundis 

 Qüestionari sobre vocabulari 

 Planificar, preparar i gravar una entrevista 

 Escoltar una entrevista i contestar preguntes de comprensió 

 Exercicis amb “phrasal verbs” 

 Escoltar un brífing per telèfon i contestar preguntes de 
comprensió 

 Comprensió auditiva i lectora d’un “radio commissioning 
brief”, d’un llistat de notícies i d’un correu-feedback de 
postproducció 
 

 

 

 

Títol contingut 4: Diaris: Planificació i redacció de 
titulars i d’un article periodístic  

 

Dedicació: 
Grup petit: 12 h 
 

 

 

Descripció 1. Redacció de titulars. Comprensió de titulars i subtítols de notícies. 

Convertir frases en titulars. Crear titulars que capten l’atenció del 
lector utilitzant els recursos adients: jocs de paraules, referències 
culturals, al·literació, èmfasi, puntuació adequada. 
2. Analitzar articles periodístics: identificar punts de vista i 

tendències en els texts. Usar tècniques de redacció amb elements 
cohesius i amb ús de la veu passiva. 
3. Planificar i escriure un article periodístic: redactar introduccions i 

conclusions  
 
 

Activitats vinculades  Escriure de 5 a 10 titulars 

 Utilitzar elements cohesius per tal d’ordenar articles que han 
estat prèviament desordenats 

 Planificar i escriure un article periodístic 

 Llegir titulars, articles i notes per escriure un article periodístic 
 

 
 

 

Títol contingut 5: Revistes: Planificació i redacció 
d’una història real 
 

 
Dedicació: 
Grup petit: 12 h. 
 

 

Descripció 1. Composar una portada de revista: comprendre el llenguatge i la 

disposició dels elements d’una portada de revista. Identificar els 
lectors a qui va dirigida. Analitzar els recursos estilístics. Escriure les 
frases claus. Dissenyar la portada 
2. Planificar els continguts d’una revista. Ús del futur (will, going to, 

present continuous, simple present) en una reunió editorial: presentar 
idees, fer propostes, expressar objeccions, negociar. 
3. Planificar i redactar una història real: analitzar una història real. 

Utilitzar el lèxic adequat i els temps verbals correctes. Reproduir 
històries biogràfiques reals. Escriure una article per a una revista 
sobre una historia real 
4. Escollir les fotos per acompanyar la història real i escriure els 
“photo captions” 

 

Activitats vinculades  Escriure de 5 a 10 titulars per la portada 

 Dissenyar la portada d’una revista 

 Exercicis sobre temps verbals, temps narratius i d’estil 
indirecte 

 Escriure un article per a una revista sobre una història real 

 Escollir les fotos per acompanyar la història i escriure els 



peus de fotos 
 

 
 
 

 

Títol contingut 6: Anuncis: Crear un anunci 
 
Dedicació: 
Grup petit: 8 h. 
 

 
 

Descripció 1. Vendre un producte/servei a un potencial client: utilitzar el 

vocabulari adequat: ad, advert, advertise, advertisement. Identificar 
els diferents tipus d’anunci. Convèncer a un client potencial. 
2. Crear un anunci: identificar les tècniques per fer un bon anunci. 

Escriure un eslògan. Escollir el producte i fer un anunci. 
3. Presentar un anunci acabat: utilitzar el llenguatge adequat i les 

frases útils. 
 

Activitats vinculades  Escriure un anunci 

 Comprensió oral d’una reunió amb un client potencial i 
presentació d’un anunci per a una campanya 
 

 

 
Planificació d’activitats 
 

 

Títol de l’activitat 1: Escriure un “logline” i una 
crítica cinematogràfica 
(Contingut 1) 
 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 
 

Descripció general 
 
 

Comprensió d’un guió de cine amb els mots utilitzats i les seves particularitats 
estilístiques. Presentació d’un “logline” o breu resum de l’argument d’una 
pel·lícula. Redacció d’una crítica cinematogràfica sobre una pel·lícula 
escollida. Comprensió dels elements d’una sessió de “pitching” 
 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts). Internet. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 CA1: Redactar un “logline” i una crítica cinematogràfica 
 (Representa el 10% de la nota final) 
 
 

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Fer servir el vocabulari utilitzat al cinema (film glossary)  

 Redactar un “logline” o resum de l’argument d’una pel·lícula 

 Redactar una crítica cinematogràfica 

 Comprendre els elements d’una sessió de “pitching”  

 Fer preguntes específiques sobre l’argument d’una pel·lícula 
 

 
 

Títol de l’activitat 2: Televisió. El llenguatge de la 
producció, gravació i edició televisiva 
(Contingut 2) 
 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

 

Descripció general 
 
 

Comprensió del llenguatge utilitzat al procés de producció, gravació i edició 
televisiva  

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts). Internet. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 

 

 CA2: Listening Activity (a classe).  
Representa el 8% de la nota final 



 
 
 

 
 

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Entendre el llenguatge de la producció, gravació i edició televisiva 

 Expressar modalitat: possibilitat, habilitat, recomanació, necessitat 

 Demanar i donar suggeriments, donar ordres 
 

 

 

Títol de l’activitat 3: Ràdio: planificació, redacció i 
gravació d’una entrevista radial (Contingut 3) 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

 

Descripció general 
 
 

Comprendre el llenguatge apropiat del mitjà radiofònic i el procés de producció 
d’un programa de ràdio. Planificació d’una entrevista que ha de ser gravada per 
a un programa d’actualitat. 
 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts).  
Internet. 

 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 
CA3: Planificar, preparar i gravar una entrevista radial (en parelles)  
Representa el 8% de la nota final 
 

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Comprendre el llenguatge dels presentadors de ràdio i el procés de 
producció d’un programa d’actualitat 

 Fer servir “phrasal verbs” relacionats amb la presentació i conducció 
d’un programa de ràdio.  

 Planificar, preparar i gravar una entrevista radial  

 Donar feedback en el procés de post-producció 
 

 
 

 

Títol de l’activitat 4: Diaris. Planificació i 
redacció de titulars i d’un article 
periodístic (Contingut 4) 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
12 h. 
 

 

Descripció general 
 
 

Comprensió i redacció de titulars d’articles de diaris. Anàlisi d’articles 
periodístics. Planificació i redacció d’un article periodístic. 

 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts). Internet. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 CA4: Escriure de 5 a 10 titulars i convertir frases en titulars. 
 (Representa el 10% de la nota final) 

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Redactar titulars de noticies 

 Analitzar articles de diaris 

 Planificar i redactar un article periodístic 
 

 
 

 

Títol de l’activitat 5: Revistes. Planificació i 
redacció d’una historia real (Contingut 5) 
 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
14 h. 
 

 



Descripció general 
 
 

Composició de la portada d’una revista amb el tipus de llenguatge i estil més 
adient. Planificació dels continguts claus d’una revista. Planificació i redacció 
d’una història real. 
 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts).  
Internet. 

 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 

 CA5: Redacció d’un article per a una revista sobre una història real, 
escollir les fotos per a acompanyar-la i escriure els peus de fotos.  

Representa el 10% de la nota final 
 
 

 

Objectius específics  
En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Fer la portada d’una revista què cridi l’atenció del lector  

 Redactar una història real, escollir les fotos per a il·lustrar-la i escriure 
els peus de fotos 
 

 

 

Títol de l’activitat 6: Crear un anunci 
(Contingut 6) 
 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
10 h. 
 

 

Descripció general 
 
 

Mitjançant el vocabulari i l’estil adequat, l’estudiant ha de saber vendre un 
producte o servei a un potencial client i convèncer-li de què és el millor 
S’ha de crear un anunci utilitzant les tècniques més adients i definir un eslògan 
que capti l’atenció del client 
 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts). Internet. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 CA6: Escriure un anunci.  

Representa el 4% de la nota final 
 

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Saber vendre un producte o un servei a un potencial client 

 Crear i presentar un anunci en un medi escrit 

 Crear un eslògan que capti l’atenció del client 
 

 

 
Títol de l’activitat 7: Projecte final: dissenyar, 
redactar i presentar una revista 
(Contingut 7) 
 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
20 h. 
 

 

Descripció general 
 
 

1. Instruccions: aquest treball s’ha de fer en grups de no més de 4 estudiants. 
Seran avaluats com a grup per la part escrita, però individualment en la 
presentació oral. 
2. Objectiu: crear una revista amb informació útil sobre temes relacionats amb 
els mitjans audiovisuals, demostrant la capacitat d’usar el llenguatge i les 
estructures gramaticals i sintàctiques estudiades al llarg del curs, i també la 
capacitat de redactar i editar una sèrie de documents com ara la portada de 
la revista, els articles, els anuncis, les crítiques cinematogràfiques, etc., per 
a un públic determinat. 
3. Format: es poden incorporar els texts que s’han produït al llarg del curs i es 
pot utilitzar el programa informàtic que es vulgui (InDesign, Adobe Illustrator, etc) 
per tal de crear i editar la revista, la qual ha de semblar “professional”. 
4. Consells: escull un tema interessant. Escriu un guió sobre el tema escollit 
per fer una revista de entre 2000 a 3000 paraules. Ha d’incloure un 
aportada, articles, anuncis, entrevistes, crítica de cine, imatges, etc. 



Escriu el guió de forma correcta, sense errors gramaticals o tipogràfics i 
amb un estil adequat. Crea la revista utilitzant tots els documents i totes les 
imatges seleccionades. Lliura una còpia del guió. Imprimeix la revista i 
prepara una bona presentació de 5 a 10 minuts del projecte per tota la 
classe 
 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts). Internet. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 Lliurar la revista impresa (10% de la nota final i s'avaluarà grupalment)  

 Fer la presentació oral del treball realitzat (10% de la nota final i 
s’avaluarà individualment)  

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Escriure titulars de noticies 

 Planificar una entrevista 

 Composar la portada d’una revista i planificar els seus continguts 

 Dissenyar la revista 

 Redactar un article periodístic i una història real 

 Escriure una crítica cinematogràfica 

 Crear un anunci publicitari 

 Fer una presentació oral del treball realitzat 

 

 

Títol de l’activitat 8: Examen dels continguts 1, 2, 
3, 4, 5 i 6 

Dedicació: Aprenentatge autònom: 
4 h. 
 

 

Descripció general 
 
 

Aquesta prova escrita inclourà exercicis sobre els punts estudiats en els 
continguts 1 al 6 de l’assignatura 

Material de suport Cambridge English for the Media (handouts). Internet. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

 
 
 
 

 
Representa el 30% de la nota final 
 

 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

 Demostrar que ha assimilat els coneixements impartits i practicats tant 
a l’aula com a fora de l’aula. 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

1. Aquesta assignatura requereix una implicació activa per part de l’estudiant, que tindrà que 
realitzar exercicis escrits i treball pràctics a casa. També tindrà que fer exercicis escrits i orals a la 
classe. Aquesta part de l’avaluació conté bàsicament els exercicis lliurables de les activitats 1 al 6: 
50% 

2. El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació de "No presentat" 

com a nota final del curs. 

3. Un altre treball a fer serà la redacció, impressió i presentació oral a la classe d’una revista sobre 
un tema relacionat amb els mitjans audiovisuals prèviament escollit pels estudiants: (10% la 
presentació treball escrit, avaluable en grup, i 10% la presentació oral avaluable individualment). 
L’estudiant que NO presenti o aprovi aquesta activitat NO aprovarà l’avaluació continuada  

4. . Examen final: 30% (serà requisit imprescindible per aprovar l’assignatura haver obtingut un 4 
com a mínim)  

Només pot anar al examen de recuperació aquell estudiant que no aprovi amb el mètode d’avaluació 
continuada (30%=punt 4, examen final).   

 
Normes de realització de les activitats 

 
Si no es realitza alguna de les activitats, proves o exercicis proposats, es considerarà com a un 0. No es 
podrà disposar de cap tipus d’apunts, dossier o diccionaris en els exàmens proposats.  
 



MOLT IMPORTANT! El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament 

un SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una 
sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O 
FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA 
COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel•lectual aliena i a 
identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat 
i autenticitat del text propi. 

 
Metodologia docent 
 

Les activitats a l’aula es centraran en el desenvolupament d’habilitats comunicatives i el coneixement del 
llenguatge específic en anglès a l’àmbit dels mitjans audiovisuals. Els estudiants rebran una formació 
eminentment pràctica del llenguatge de la indústria audiovisual que els permeti estar preparats per la vida 
professional real. Això s’aconseguirà per mitjà d’una sèrie d’activitats orals, de lectura i escriptura basades 
en materials didàctics autèntics (articles de diaris, portades de revistes, revistes, guions cinematogràfics 
adaptats, blogs) 
Els exercicis i les activitats a l’aula i a casa es faran de forma individual i també en petits grups i s’hauran 
de lliurar al professor per a la seva avaluació d’acord amb una data límit fixada prèviament (els treballs 
lliurats fora de termini o enviats per correu no seran acceptats). 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 

Ceramella, Nick, and Elizabeth Lee. Cambridge English for the Media. Cambridge [etc: Cambridge 

University Press, 2012. Print. 
Complementària: 

Flinders, Steve, and Steve Flinders. Test Your Professional English: Business : General. Harlow, Essex, 
Eng:Pearson Education, 2002. Print. 

Chandler, Daniel, and Rod Munday. A Dictionary of Media and Communication. Oxford: Oxford 
University Press, 2011. Print. 
 
Altres recursos: 

Newspapers 
Latest headlines from the US and around the worldhttp://www.1stheadlines.com/index.htm 
Article on headlines http://www.theguardian.com/books/2002/jan/26/books.guardianreview5 
Lists of tabloids and broadsheets http://en.wikipedia.org/wiki/Tabloid and 
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadsheet 
Some famous and humorous authentic headlines http://funnies.paco.to/Headlines.html 
Four stages to a successful media interview http://stringers.media.mit.edu/interview.htm 
The Economist: Style Guide http://www.economist.com/styleguide/introduction 
An interesting story about a problem caused by house style http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=632 
Radio 
Websites available to host home-made audio and video content: http://blip.tv/ and 
http://www.ning.com/es/ 
The history of BBC Radio and its competitors in the UK http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_radio#History 
The BBC site on commissioning http://www.bbc.co.uk/commissioning/ 
Information about commissioning programs for Radio 4 http://www.bbc.co.uk/commissioning/radio/what-
wewant/ 
radio-4.shtml 
An insight into how editorial meetings work 
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/worldhaveyoursay/2006/10/how_the_morning_meeting_works.html 
Magazines 
Selection of current covers http://www.myfavouritemagazines.co.uk/ 
Databases of freelance photographers http://www.thebfp.com/ 
True-life stories http://www.womansday.com.au/true-confessions/ 

List of magazine archives http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_magazine_archives 
Online photo libraries http://www.alamy.com/ and http://ww35.ukphotolibrary.com/ 
Television 
An internet search for abbreviations such as TX date and PTC will help you find plenty of filming schedules 
http://www.itnsource.com/shotlist/GranadaClips/2008/01/26/2716465/?s=Worthing 
The Encyclopedia of Television http://www.museum.tv/eotv/eotv.htm 
A summary of the process of developing and producing TV programs in a range of countries, and the 
different 
terminology used in British and American English: http://en.wikipedia.org/wiki/Television_program 
An excellent resource site for documentary makers http://www.d-word.com/ 



Editing techniques (in this case for films, but also relevant to documentary makers) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_editing#Editing_techniques 
Film 
A film glossary http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_film_topics 
Loglines http://www.scriptologist.com/Store/Loglines/loglines.html 
A comprehensive list of film crews: http://en.wikipedia.org/wiki/Film_crew 
Film Reviews http://www.theguardian.com/film/film+tone/reviews 
An excellent guide to the technical aspects of screenwriting: http://en.wikipedia.org/wiki/Screenplay 
An online course on film-making http://en.wikiversity.org/wiki/Filmmaking 

Website of Charlie Kaufman, writer of Adaptation, which includes a link to various drafts of the screenplay 

http://www.beingcharliekaufman.com/ 
A list of the stages in the film-making process http://en.wikipedia.org/wiki/Film_production#Production 
An introduction to pitching http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_(filmmaking) 
Advertising 
Online newspaper adverts http://www.newspaperadsonline.co.uk/ 
ADDY awards for advertisements http://www.aaf.org/ 
Various forms of advertising http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising 


