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Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura es requereix una bona comprensió lectora de l'anglès, així com el nivell de
comprensió lectora, redacció i expressió en castellà i català adequats a un primer curs de carrera universitària.

Objectius

L'assignatura s'ubica dintre de la matèria Creació, realització i gestió de continguts, impartida en el primer i
segon curs del grau.

Tal com es defineix en el pla d'estudi, l'objectiu d'aquesta assignatura és

Competències

Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a lelaboració de
missatges.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre
decisions estratègiques.
Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

1. Tecnologia audiovisual: introducció, definicions i importància de les tecnologies

2. Fonaments tecnològics
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2. Fonaments tecnològics

2.1. Conceptes tecnològics bàsics

2.2. Física de les ones

2.3. L'espectre radioelèctric

3. Video

3.1. Formats de producció

3.2. Formats de recepció

4. Audio

4.1. Principis del so

4.2. Microfons

5. Digitalització

5.1. Televisió Digital Terrestre

5.2. Aplicacions mòbils

5.3. Xarxes socials

5.4. Realitat Virtual

Metodologia

L'assignatura consistirà en classes magistrals i pràctiques al plató de teleivsió, de ràdio, de fotografia i
activitats en els aparells mòbils. L'objectiu de les pràctiques és la familiarització amb les tècniques bàsiques de
manipulació dels equips de la Facultat i les novetats tecnològiques mòbils. Els alumnes es distribuiran en
grups de 5 a 10 persones.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 15 0,6 1, 4

Lectures 20 0,8 3, 4

Treball sobre l'ús d'una tecnologia 8 0,32 3

Tutories 12 0,48 4

Tipus: Supervisades

Pràctiques fotografia 9 0,36 2, 3

Pràctiques plató televisió 9 0,36 2, 3

Pràctiques ràdio 9 0,36 1, 2, 3

Tipus: Autònomes
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Estudi 20 0,8 1, 4

Avaluació

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

- Examen, 30% sobre la qualificació final
- Pràctiques de laboratori (televisió, ràdio, foto), 50% sobre la qualificació final
- Participació en exposicions i debats, 20% sobre la qualificació final.
Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en totes les activitats.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del
conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de
l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3. Es farà
reavaluació de l'examen i les pràctiques. La participació en exposicions i debats queda exclosa del procés de
recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 30% 3 0,12 1, 4

Partipació en exposicions i debate 20% 12 0,48 1

Pràctiques de laboratori 50% 33 1,32 2, 3

Bibliografia

Bonet, M. (coord.) (2016) El imperio del aire. Espectro radioeléctrico y radiodifusión. Barcelona: UOC.

Fernández-Quijada, D. (2011) Medi@TIC. Anàlisi de casos de tecnologia i mitjans. Barcelona: Editorial UOC.

Fernández-Quijada, D. (2013) La innovación tecnológica. Creación, difusión y adopción de las TIC. Barcelona:
UOC.

Martínez Abadia, J (2005)Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión
de
contenidos. Barcelona: Paidos.

McStay, A. (2010): Digital Advertising, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Niqui,C. (2011) Fonaments i usos de tecnologia audiovisual digital (E-PUB, llibre electrònic). Barcelona:
Editorial UOC.

Pariser, E. (2011) The filter buble. What the Internet is hiding from you. London: Penguin Books.

Roland, B (2016) Evolution of broadcast content distribution. Springer.

3


