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Prerequisits

Una bona comprensió lectora de l'anglès.

Objectius

Aquesta assignatura s'inclou en la matèria del grau en Comunicació Audiovisual anomenada
"Gèneres audiovisuals" i es desenvolupa amb diverses assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna:

- Programació en ràdio i televisió

- Gèneres televisius

-Gèneres interactius

-Gèneres cinematogràfics

- Gèneres publicaris

Objectius:

-Comprendre el concepte de gènere audiovisual
-Identificar els principals gèneres audiovisuals
-Analitzar la relació entre gèneres, format i programa
-Descriure i analitzar les tendències audiovisuals internacionals en gèneres i formats

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
1



1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  

12.  
13.  
14.  
15.  

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així
com el seu valor per a la pràctica professional.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Gestionar les diferents modalitats de programació audiovisual en funció dels diferents gèneres
audiovisuals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les teories apreses a l'anàlisi de la realitat mediàtica i a l'elaboració dels productes audiovisuals.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Implementar les tècniques expositives, discursives i argumentatives per adaptar-les als gèneres
audiovisuals.
Innovar mitjançant la producció i la programació audiovisuals.
Promoure innovacions en la construcció del producte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Els gèneres en el context audiovisual

1.1. Definicions i funcions dels gèneres

1.2. Classificació dels gèneres audiovisuals

1.3. Les rutines productives i els gèneres

2. Els gèneres, els formats i les programacions

2.1. Els gèneres i la indústria audiovisual

2.2. Els gèneres i els formats

2.3. El paper de les audiències

2.4. Xarxes socials i gèneres audiovisuals
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3. Gèneres cinematogràfics

4. Gèneres radiofònics

5. Gèneres televisius

6. Gèneres publicitaris

7. Tendències dels gèneres audiovisuals: consolidacions i supervivències dels gèneres.

Metodologia

L'adquisició de coneixements per part dels alumnes es farà a través de diferents procediments metodològics
que inclouen les classes magistrals, excercicis i debat a partir de visionats i de material de lectura.

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 qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 15 0,6 2, 6, 7, 8, 12

Pràctiques 22 0,88 3, 9, 11, 12, 13

Seminaris 15 0,6 2, 3, 6, 9, 11, 14

Tipus: Supervisades

Tutories 10,5 0,42 1, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Treball autònom 82,5 3,3 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14

Avaluació

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

- Examen, 40%
- Projecte, 50%
- Pitch, 10%

Podran fer les proves de recuperació de l'examen teòric i del treball els/les alumnes que tinguin una nota
mínima de 3 i inferior a 5
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pitch 10 % 1 0,04 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13

Projecte 50% 2 0,08 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15

Prova teòrica 40 % 2 0,08 2, 7, 8, 10, 11, 14
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Al llarg de les classes es proporcionaran els enllaços als continguts audiovisuals de cada tema.

Programari

Edició de text (Word o similar)
Presentacions (Powerpoint o similar)
Full de càlcul (Excel o similar)

4


