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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE GRAU

Codi 101976

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFG

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació GÓMEZ MORALES, BEATRIZ MARIA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BERGÉS SAURA, LAURA laura.berges@udl.cat 4,5

CADENA MARTIN, JOSEP LLUÍS joseplluis.cadena@udl.cat 2

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ÒSCAR oscar.fernandez@udl.cat 2

GÓMEZ MORALES, BEATRIZ
MARIA

beatriz.gomez@udl.cat 4

HOSTA ZAZO, XAVIER xavier.hosta@udl.cat 3

LOZANO AGUILAR, ARTURO arturo.lozano@udl.cat 2,5

NIETO FERRANDO, JORGE JUAN jorge.nieto@udl.cat 7,5

ORIOL CANAMASAS, JOSE
MARIA

pep.oriol@udl.cat 3,5

PINYOL LEAL, ENRIC enric.pinyol@udl.cat 1

PLANS SORIANO, ALBERT albert.plans@udl.cat 1

SERRANO TOLDRÁ, JUDIT judit.serrano@udl.cat 2
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VISA BARBOSA, MARIONA mariona.visa@udl.cat 4,5

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Objectius acadèmics de l'assignatura

a. Gestionar amb habilitat els processos de direcció-realització dels diferents mitjans audiovisuals.

b. Aplicar amb creativitat i innovació les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals.

c. Demostrar habilitat en l’ús de les tècniques i procediments de composició fotogràfica, cinematogràfica,
televisiva i hipermèdia.

d. Demostrar la capacitat per utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.

e. Planificar i dur a terme projectes de caràcter periodístic en tot tipus de suports.

f. Demostrar la capacitat i habilitat per divulgar a través de qualsevol mitjà de comunicació informacions
complexes.

g. Aplicar els mètodes de recerca en comunicació a l'anàlisi de les condicions de producció dels mitjans de
comunicació, els relats audiovisuals i interactius, la programació televisiva i radiofònica, les audiències, etcètera.

h. Aplicar els mètodes de recerca en comunicació a l'anàlisi de les condicions de producció dels mitjans
informatius, el text periodístic, les audiències, etc.

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva
àrea d'estudi.

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia.

Generals

CG1. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.

CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.

CG5. Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació.

CG6. Desenvolupar la creativitat, la innovació i la competitivitat.
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CG7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva.

Específiques

CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.

CE8. Aplicar el mètode científic de forma adequada a la recerca en l'àmbit de la comunicació, així com exposar els
resultats del procés de recerca.

CE9. Concebre, planificar i executar projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació en tot tipus de suports.

CE11. Dissenyar els aspectes formals i estètics en els mitjans escrits, audiovisuals, multimèdia i interactius.

CE12. Dominar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre continguts en tot tipus
de suports.

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació en
internet.

CE14. Identificar i aplicar les lògiques i habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals
i interactius de caràcter informatiu i no informatiu.

CE15. Desenvolupar la capacitat creativa en la realització audiovisual, multimèdia i interactiva dels diferents
gèneres.

CE16. Desenvolupar i aplicar coneixements sobre gestió de la comunicació institucional i empresarial, així com
sobre les diferents estratègies en els àmbits de la comunicació corporativa i publicitària.

Continguts fonamentals de l'assignatura

L'estudiant pot escollir la temàtica del treball de final de grau en funció dels següents blocs:

Creació i anàlisi de continguts audiovisuals

Elaboració d'un guió audiovisual.

Realització d'una peça audiovisual de ficció o documental.

Elaboració d'un programa radiofònic.

Elaboració d'un pla de producció per a un producte audiovisual.

Anàlisi d'algun aspecte rellevant de l'àmbit dels continguts audiovisuals, utilitzant les metodologies pròpies de la
recerca sobre els mitjans de comunicació.

Estat de la qüestió sobre algun aspecte rellevant susceptible de recerca en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Creació i anàlisi de continguts informatius

Realització d'una peça audiovisual de caràcter informatiu per a televisió.

Elaboració de projectes multimèdia de caràcter informatiu.

Elaboració d'un reportatge o un gran reportatge per a radi, acompanyat d'una memòria sobre el procés de
producció.

Elaboració d'un producte o programa de caràcter informatiu en qualsevol tipus de suport o mitjà.

Anàlisi d'algun aspecte rellevant de l'àmbit del periodisme, utilitzant les metodologies pròpies de la recerca sobre
els mitjans de comunicació.
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Estat de la qüestió sobre algun aspecte rellevant susceptible de recerca en l'àmbit del periodisme.

Creació i anàlisi de continguts per a internet

Elaboració d'un projecte de caràcter innovador en el qual estiguin integrats el text, la imatge, fixa, animada o
videogràfica, i el so (locució, música o uns altres) amb la gestió de les accions de l'usuari per a qualsevol tipus de
suport: web, telèfon mòbil, tablet, instal·lació interactiva, etcètera. Dins d'aquests caben documentals interactius,
aplicacions culturals i educatives, narracions interactives de ficció, etc. 

Pla de producció i comercialització d'un producte multimèdia.

Anàlisi d'algun aspecte rellevant de l'àmbit de la comunicació multimèdia, utilitzant les metodologies pròpies de la
recerca sobre els mitjans de comunicació.

Estat de la qüestió sobre algun aspecte rellevant susceptible de recerca en l'àmbit de la comunicació multimèdia.

Eixos metodològics de l'assignatura

Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup. 

Treball escrit. Activitat consistent en la presentació d'un document escrit.

Elaboració de projectes. Metodologia d'ensenyament actiu que promou l'aprenentatge a partir de la realització d'un
projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.

Estudi de casos. Mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i
detallada.

Pràctiques. Permeten aplicar i configurar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context
concret. 

Sistema d'avaluació

Treball final (Elaboració de projectes, assaig, anàlisi i comentaris de textos, treballs desenvolupats a partir de les
pràctiques, etc.) i defensa oral:  80%

Seguiment tutorial: tutories presencials i/o virtuals, puntualitat a les entregues pactades, constància en la feina
continuada: 20%

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Les tutories, en lloc de ser presencials, es continuaran fent mitjançant l’eina Videoconferències del Campus
Virtual. 
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