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les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Cap.

Objectius

L'objectiu del mòdul 2 és establir les bases d'investigació sobre els diferents aspectes relacionats amb els
continguts a l'era digital, les indústries que els generen i els públic que els consumeixen. Aquest coneixement
transversal actuarà com fonament per la focalització de les diverses temàtiques que s'aprofundiran en els
mòduls optatius.

Competències

Analitzar críticament les teories i els models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària.
Aplicar models validats d'anàlisi de continguts, d'avaluació de polítiques, d'estudis de recepció i
d'anàlisi d?indústries del sector audiovisual i publicitari.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Identificar i comprendre els principales fenòmens que incideixen en les indústries, les polítiques i els
continguts audiovisuals i publicitaris, així com en la seva recepció.
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Debatre i proposar models teòrics propis capaços d?analitzar continguts, polítiques, recepció i
indústries del sector audiovisual i publicitari.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació

Descriure els principals autors i les seves teories referides a les indústries culturals i a les polítiques de
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Descriure els principals autors i les seves teories referides a les indústries culturals i a les polítiques de
comunicació.
Identificar els autors i les seves aportacions en relació amb la recepció de missatges audiovisuals i
publicitaris.
Identificar els principals conceptes i les aproximacions epistemològiques referides a les indústries
culturals, a les polítiques de comunicació, la innovació i transformació tecnològica i als continguts.
Identificar i avaluar els principals corrents de pensament presents en l?estudi relacionat amb les
diferents indústries culturals.
Interpretar els autors i autores més rellevants i les seves aportacions en relació amb la innovació i
transformació tecnològica als continguts audiovisuals i publicitaris.
Interpretar els autors, les teories i els conceptes relacionats amb la recepció de missatges audiovisuals
i publicitaris.
Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser
capaç de millorar el rendiment
Proposar models d'anàlisis teòriques en el camp de l'audiovisual per a l'estudi de casos concrets.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer el paper dels mitjans, les produccions audiovisuals i la publicitat en la construcció de les
relacions de gènere i de la identitat sexual i de gènere.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Evolució de las indústries culturals en el context de la convergència.

Els Mitjans de Comunicació Social i la seva adaptació al nou escenari.
Claus històriques per entendre el procés de convergència.
Emergència de nous actors.
La innovació com factor de transformació.

Indústries creatives agents i estratègies.

Producció de continguts  vs. producció .mono-media cross-media
Continguts i narratives de ficció .transmedia
Continguts informatius multi-plataforma.
Empaties amb els públics i estratègies participatives.
Anàlisi de casos.

Anàlisi de la indústria i de la producció de continguts.

Principals corrents d'investigació.
Estudis des de la perspectiva de gènere.
Plantejaments en l'estudi de las audiències.
Eines conceptuals i analítiques.

Metodologia

El pla d'estudis d'aquest mòdul (9 crèdits ECTS) inclou un total de 225 hores de càrrega per l'alumnat
distribuïdes de la manera següent: 113 hores de treball autònom, 56 hores dirigides i 56 supervisades. Las
metodologies docents inclouen classes magistrals, estudis de cas, seminaris, lectures de material bibliogràfic,
estudi personal, tutories, realització i presentació oral i escrita de treballs.
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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

Anàlisi de casos 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Classes teòriques 45 1,8 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12

Tipus: Supervisades

Lectura de textos 30 1,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

Seminaris 11 0,44 2, 9, 10, 11, 12, 14

Tipus: Autònomes

Estudi i realització de treballs 113 4,52 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

El sistema d'avaluació correspon en un 80% a la realització d'un treball final de mòdul; un 10% a la seva
defensa oral i un 10% final a l'assistència i participació activa de l'alumnat a les classes.

L'alumnat efectuarà una primera aproximació a un objecte d'estudi relacionat amb l'àmbit de la comunicació
audiovisual, que haurà de presentar públicament a les sessions destinades a aquesta finalitat. La data de
lliurament final del pre-projecte és el 9 de Desembre de 2019. L'objecte d'estudi del treball és lliure i s'ha
d'inscriure dins les temàtiques el mòdul. Aquest exercici s'ha dissenyat conjuntament amb el mòdul 1. La part
que es valorarà en el mòdul 2 correspon a les aportacions realitzades en el capítol d'antecedents (autors/es;
teories, problemàtiques i limitacions de la investigació).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Defensa oral del pre-projecte + participació seminaris 10% 4 0,16 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14

Participació seminaris 10% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Realització del pre-projecte d'investigació 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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