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Informació general de l'assignatura

Denominació NARRATIVA AUDIOVISUAL

Codi 101963

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

2 2

Coordinació NIETO FERRANDO, JORGE JUAN

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials (HP): 30 
Hores no presencials (HNP): 30 
Treball autònom (sense acompanyament del professor): 90 
Total: 150 hores 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició castellà, anglès, català

2020-21

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

BENET CROS, CARLOTA carlota.benet@udl.cat 6

NIETO FERRANDO, JORGE JUAN jorge.nieto@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

La planificació continguda a aquest document s’ajusta al model de docència híbrid o mixt. No obstant això,
depenent de l'evolució de la pandèmia, el desenvolupament de les hores presencials i no presencials de tipus 1
(Treball amb acompanyament virtual síncron) es pot veure alterat (passar a ser 100% presencial o 100% virtuals).

Objectius acadèmics de l'assignatura

Analitzar des de les perspectives teòrica i pràctica el relat audiovisual.
Aplicar les estructures narratives a la construcció de relats audiovisuals.
Aplicar les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals, adaptant-les als diferents mitjans, gèneres
i formats.
Identificar i aplicar les particularitats de l'escriptura de guions.

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 
 

Generals

CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.
CG6. Desenvolupar la creativitat, la innovació i la competitivitat 
 

Específiques

CE10. Identificar les tradicions contemporànies en la creació de discursos informatius i no informatius.
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.

Transversals
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CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contingut

Fonaments teòrics de la narrativa audiovisual. Narradors. Punt de vista (Focalització i ocularització). Tractament
narratiu de l'espai i el temps. Personatge. Narrativa i no ficció. Gèneres cinematogràfics i narrativa. Gèneres i
formats televisius i narrativa. 
El procés de redacció de guions. Guió de ficció. Guió de no ficció Personatges. Diàlegs. Conflictes i accions. La
construcció de l'escena. Estructura del guió. 

Unitat 1. Narrativa

Unitat 2. Narradors i punt de vista

Unitat 3. El temps

Unitat 4. L’espai

Unitat 5. Personatges

Unitat 6. Estructura

Unitat 7. Gèneres

Annex. Fonaments del Guió Audiovisual

Eixos metodològics de l'assignatura

        

Classes magistrals. Exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o
professora.
Col·loquis. Activitats d'intercanvi d'opinions entre l'alumnat sota la direcció del professorat.
Conferències. Exposició pública sobre un tema duta a terme per una persona experta.
Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un
grup. 
Estudi de casos. Mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera
contextual i detallada.
Simulació. Activitat en què, davant un cas o un problema, cada estudiant o cada grup té assignat un rol o
paper segons la qual ha d'intervenir en el desenvolupament de la situació.
Pràctiques. Permeten aplicar i configurar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context
concret.

Donada la incerta situació actual, les dates i hores calculades estan subjectes a canvis. Si és necessari, a la
primera sessió a l’aula s’indicaran las modificacions oportunes.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitat formativa
Hores destinades a
l'activitat formativa

Percentatge  de
presencialitat

Activitats dirigides
 

Sesions magistrals 75 50% HP, 50% HNPs

Esdeveniments científics
i/o divulgatus

12 50% HP, 50% HNPs
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Seminaris, debats,
presentacions/exposicions

12 50% HP, 50% HNPs

Activitats
supervisades
 

Teballs (seguiment) 5 50% HP, 50% HNPs

Foros de discussió guiats 5 50% HP, 50% HNPs

Atenció personalitzada (tutories) 5 50% HP, 50% HNPs

Activitats autònomes
Treballs i  estudi 170 0

Foros de discussió autònoms 10 0

Activitats avaluatives Activitats avaluatives 6 100 HP

 

Normativa sobre l’enregistrament de sessions mitjançant l’eina Videoconferències de Campus Virtual:

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida-UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.

- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- La teva veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i
un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu
consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta
assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. - Pots accedir a les
teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat.
També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu
electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Us recordem que els enregistraments i la resta de continguts del CV estan protegits pels drets de propietat
intel·lectual i industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l' "Avís legal", visible en tots
els llocs web propietat de la UdL.

Sistema d'avaluació

Assistència i
participació

Puja nota d’acord amb l’informe
de participació per part del
docent

 La no assistència a les sessions presencials i
l’actitud incorrecta a classe pot baixar fins a un
20 % la nota total

Examen
Examen del conjunt de la
matèria impartida

40% (s’ha de superar aquesta part per a que
la pràctica faci mitja)

Treballs
Redacció en grup de guió
audiovisual.

 40%
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Aportacions Treballs individuals  20%

TOTAL   100%

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu
electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.
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