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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.

Equip docent

Marta Ribas Barquet

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits específics. Les classes s'impartiran preferentment en català, en alguns
casos amb suport visual en castellà.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb el respecte als drets fonamentals
d'igualtat entre dones i homes, als drets humans i als valors d'una cultura de pau i buscarà promoure el
creixement personal i el compromís professional amb un mateix i la comunitat i, tanmateix, com suggereix el
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, "a mostrar les diferents realitats socials, no permetent la creació de
continguts que puguin fomentar o justificar l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, difonent la
denúncia dels fets discriminatoris i presentant bones pràctiques en relació amb la igualtat i amb la
no-discriminació" (Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals, CAC,
2017).

Objectius

S'aborda el discurs en totes les seves etapes: el naixement d'una idea, la cerca de la informació que permeti
fonamentar-la, l'elaboració de l'argument, la selecció i exposició depenent del mitjà i el posterior diàleg amb el
receptor.

Els objectius generals s'agrupen en quatre àmbits:

Explicar com incrementar de forma selectiva el coneixement sobre una matèria;
Ajudar a construir un criteri d'elaboració, enfortint els elements rellevants;
Entendre com s'ha d'adaptar el discurs al mitjà seleccionat.
Plantejar estratègies per a una bidireccionalitat del discurs constructiu.
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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.

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.
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

L'organització com a ens comunicatiu
Subjectes de l'activitat comunicativa organitzacional
El discurs comunicatiu i la mediació tecnològica
La construcció del discurs de les organitzacions
La locució del discurs i l'eficàcia comunicativa
Nous àmbits per a la comunicació organitzacional

Metodologia

Encara que es tracta d'una assignatura fonamentalment pràctica, aquesta matèria se sustenta sobre uns
continguts teòrics que es desenvoluparan tant en les diferents sessions magistrals programades com en el
marc de les classes pràctiques d'anàlisis. L'organització, durada i presencialitat d'aquestes s'anirà adaptant
segons les necessitats sanitàries generades pel Covid-19.

Els continguts d'aquesta assignatura es desenvoluparan a través de diferents metodologies docents: MD1:
Classes magistrals; MD3: Aprenentatge col·laboratiu; MD4: Elaboració de treballs/informes; MD6: Presentació
oral de treballs; Pràctiques de Laboratori i MD11: Pràctiques d'aula.

Totes les pràctiques seran obligatòries i la seva preparació formarà sempre part del treball autònom que
conforma la dedicació a aquesta assignatura.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Al Campus Virtual 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, així
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diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura, així
com dels canvis de modalitat docent per raons sanitàries.

Amb independència de l'explicat fins ara, les i els estudiants faran ús de les tutories (MD7), les quals fixarà el
professorat al llarg del semestre.

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

Sessions d'aula 30 1,2 1, 5, 8

Sessions de pràctica de laboratori 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 10 0,4 1, 8

Tipus: Autònomes

Lectures, preparació de pràctiques, preparació de proves i realització de
treballs.

184 7,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

En tractar-se d'una assignatura amb avaluació continuada, és obligatòria l'assistència a l'aula i per aprovar
l'assignatura és obligatori realitzar totes les proves fixades. L'assignatura consta de les activitats següents:

- PROVES TEÒRIQUES: 30% sobre la qualificació final.

- PRÀCTIQUES DE LABORATORI: 40% sobre la qualificació final.

- TREBALL DE CURS: 20% sobre la qualificació final.

- PRÀCTICA INDIVIDUAL: 10% sobre la qualificació final.

Per a aprovar l'assignatura i calcular la nota mitjana ponderada, cadascuna de les parts haurà de ser
superada amb un mínim de 5 punts sobre 10.

ACTIVITATS DE REAVALUACIÓ:

Les activitats de reavaluació es portaran a terme durant la/es setmana/s fixades en el calendari acadèmic.
S'hauran de presentar a aquestes activitats les i els estudiants que no hagin arribat a 5 punts en l'examen de
teoria i/o en la pràctica individual.

La pràctica final i el treball de curs no seran susceptibles de reavaluació (les competències i les habilitats no
adquirides al llarg del curs difícilment es poden assolir en un parell de setmanes).

PLAGI. MOLT IMPORTANT:
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L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb 0
aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura
serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves Teòriques 30 3 0,12 1, 5, 8

Pràctica Individual 10 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pràctiques de Laboratori 40 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Treball de Curs 20 2 0,08 1, 3, 5, 7, 8
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