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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Els estudiants han d'haver aprovat prèviament l'assignatura Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució
del Discurs

Els i les estudiants hauran d'adquirir de forma autònoma (amb suport puntual de l'professorat) coneixements
bàsics de cert programari, com ara editors de textos, editors de vídeo, editors d'àudio (audacity), i eines de
xarxa com ara l'entorn de google (google docs, gmail ...) i hostings com Youtube, Vimeo o Soundcloud.

Objectius

Dominar les eines teoricopràctiques que possibilitin millorar els processos de redacció, aprofitament i
perfeccionament continu de l'escriptura en les organitzacions en les quals estem immersos.
Conèixer les caraterístiques dels diferents formats audiovisuals de comunicació corporativa, els usos i la seva
relació amb les audiències.
Coneixer les eines i tècniques de narració audiovisual i aplicar-les de manera creativa i eficient a contrucció de
missatges i continguts pensats per a qualsevol tipus de públic i suport.

Competències

Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació
tradicionals i digitals.
Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a lelaboració de
missatges.
Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre lorganització en tot tipus de suports per
als públics interns i externs.
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.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Treballar dacord amb la deontologia professional.
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Resultats d'aprenentatge

Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Elaborar documents sonors i audiovisuals per enviar-los als periodistes dels mass-media o per
incloure'ls als propis mitjans de l'organització.
Elaborar notes de premsa, dossiers, informes i tot tipus de documents per enviar-los als periodistes
dels mass-media o per incloure'ls als propis mitjans de l'organització.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
Realitzar activitats comunicatives escrites, sonores, audiovisuals i digitals.
Reconèixer la virtualitat i els límits de la llibertat d'expressió en la producció de documents informatius
en i per a qualsevol tipus de suport.
Redactar i produir documents sonors i audiovisuals per a qualsevol tipus de suport sobre aquells temes
que generin o afectin les organitzacions.
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

REDACCIÓ I GUIONITZACIÓ
Tècniques de redacció de textos per a diversos formats audioviosuales.
Models i estils de guió sonor, audiovisual i multimèdia
NARRATIVA AUDIOVISUAL
Construcció d'històries i tractament de continguts
Processos de creació i producció en l'entorn organitzacional
CREACIÓ SONORA
Llenguatge sonor, muntatge i formats corporatius
CREACIÓ AUDIOVISUAL
Llenguatge audiovisual, muntatge i fortmatos corporatius
Desenvolupament de projectes
TESTEIG DE MISSATGES
Eficàcia comunicativa, mètodes de validació i percepció de relats i continguts.
Enquestes, focus groups, experiments
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.

Metodologia

La metodologia docent de les sessions teòriques es basa en el mètode expositiu. Aquestes sessions fan servir
recursos audiovisuals com a suport pedagògic i treballen l'ús de la pregunta com a instrument per promoure la
síntesi o
l'avaluació de temes centrals.
Les sessions pràctiqes dirigides s'orienten a la tasca de dirigir els estudiants en els processos de anàlisi de les
técniques de redacció i realització de peces organitzacionals. Aquesta tasca la recerca l'aplicació dels
continguts treballats en les sessions expositives i les activitats autònomes de lectura i anàlisi de textos escrits i
visionat de materials audiovisuals.
A les sessions de pràctiques de laboratori es treballaran els aspectes relacionats amb la creació i producció
audiovisuals atenent específicament a l'ús dels llenguatges i narratives en formats audiovisuals
organitzacionals.

Amb les tutories, com a activitat supervisada, es fa una tasca d'acompanyament i suport dels estudiants, de
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Amb les tutories, com a activitat supervisada, es fa una tasca d'acompanyament i suport dels estudiants, de
forma individualitzada o en petits equips de treball, per a l'aplicació dels coneixements adquirits en les
activitats autònomes i les dirigides.
La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

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

Descripció i anàlisis de peçes audiovisuals 20 0,8 2, 3, 5, 8

Producció de peces audiovisuals 130 5,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sessions expositives 40 1,6 1, 5, 6, 8, 9

Tipus: Supervisades

Seguiment de les produccions audiovisuals organitzacionals 10 0,4 2, 3, 5, 7, 8

Tipus: Autònomes

Lectures, visionat i anàlisi audiovisuals 10 0,4 1, 2, 4, 5, 8, 9

Preparació de pràctiques de laboratori i treballs 10 0,4 4, 5, 8

Avaluació

LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON:
- Actividad A, PRUEBAS TEÓRICAS (PT): 30% sobre la calificacion final
- Actividad B, PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL): 40% sobre la calificacion final
- Actividad C, TRABAJO DE CURSO (TC): 20% sobre la calificacion final
- Actividad D, TRABAJOS INDIVIDUALES (TI): 10% sobre la calificacion final
Para poder aprobar la asignatura, habria que tener una nota mínima de 5 en Todas las actividades. Si alguna
de los apartadoa no llega a 5 no se calculará la media y no se superará la asignatura. Sin embargo, los
estudiantes podrán volver a evaluar las PT el TC o los TI.
Las PL no podrán ser reavaluadaes ya que se trata de competencias y Habilidades adquiridas en el largo del
curso que no pueder ser valoradas en una prueba de reevaluación.
Recuperación:
Los alumnos que hayan participación de la Evaluación continúa y que no superan las PT, los TI o el TC,
podrán recuperar siempre que hayan obtenido una nota mínima de 3,5 puntos en la actividad que hayan
suspendido.
Las PA se vuelve a evaluar con una nueva PA. El TC y el TI se volveran a evaluar repitiendo las Pruebas
supendidas.
En caso de segunda matrícula, el Alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis. La Calificación de la
asignatura CORRESPONDERA la calificacion de la prueba de síntesis.
Plagio:
El estudiante que Realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) que pueda
conducir a una variación significativa de la calificación de un actividad de evaluacion, se calificará con 0 esta
actividad de Evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificacion final dela
asignatura será 0.

La metodología docente y la Evaluación Propuestas puedo experimentar alguna modified en funcion de las
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La metodología docente y la Evaluación Propuestas puedo experimentar alguna modified en funcion de las
restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves teòriques (PT) 30% 5 0,2 4, 6, 8, 9

Pràctiques de laboratori (PL) 40% 40 1,6 2, 3, 4, 5, 6, 7

Treball de curs (TC) 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Treballs individuals (TI) 10% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Programari

Software recomanat per la realización de las pràctiques
Edición Audio: Audacity
Edición de vídeo: Adobe Premier, Da Vinci
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