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Informació general de l'assignatura

Denominació GÈNERES I FORMATS PER A INTERNET I NOVES PLATAFORMES

Codi 101979

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

3 OPTATIVA 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

1 1

Coordinació VISA BARBOSA, MARIONA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2018-19

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

VISA BARBOSA, MARIONA marionavisa@filcat.udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar les formes de realització i distribució de continguts audiovisuals i multimèdia generats pels usuaris a
través de diferents mitjans interactius.

Demostrar coneixement de les principals línies d'evolució d'Internet des de la perspectiva del seu ús social i del
seu desenvolupament com a tecnologia i com a indústria.

Analitzar els diferents gèneres i formats audiovisuals multimèdia i interactius.

Identificar els processos de convergència digital.

Obtenir una fonamentació teoria i pràctica de la usabilitat i l'accessibilitat d'interfícies com a atributs bàsics en
mitjans interactius

Demostrar la sensibilitat estètica respecte a la creació multimèdia.

Identificar els diferents patrons genèrics procedents de la ficció, el documental i l'entreteniment que incorporen com
a característica específica la interactivitat.

Competències

Competències:

Generals

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

CG4. Desenvolupar coneixements d'informàtica aplicada i de sistemes digitals.

CG5. Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació.

Específiques

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

CT3. Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1: LA NOVA ECOLOGIA MEDIÀTICA.  NARRATIVA TRANSMEDIA, CROSSMEDIA I
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MULTIPLATAFORMA. El mitjà és el missatge. Els agents en la creació de continguts en xarxa. .Noves narratives
digitals. El relat transmèdia. Contingut generat per l'usuari. Transmedia en xarxes socials.La curació de
contingut. El branding online.

TEMA 2: NOVES NARRATIVES EN RELATS DE  FICCIÓ I NO-FICCIÓ PER A NOVES PANTALLES:  Integració
de continguts multimèdia. Ús de les xarxes socials. Estudi de casos. 

TEMA 3: PLATAFORMES DE PUBLICACIÓ I EINES PER A LA CREACIÓ I CURACIÓ DE CONTINGUTS: Webs.
Blogs. Xarxes socials. Youtube. Podcast. Newsletter. Agregadors de continguts i altres plataformes.

TEMA 4: CREACIÓ DE CONTINGUT EN XARXA: Creació de continguts en nous formats per a internet i noves
plataformes sobre la 16a Setmana de la Comunicació.

Eixos metodològics de l'assignatura

1. Classes magistrals: Exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part del professor

2. Debat dirigit. Promoure l'expressió i la comprensió oral en una conversa col.lectiva en la que el tema pugui
ser prepart, però no el desenvolupament de les intervencions.
3 Seminari. Sessions de treball en grups reduïts per investigar un tema mitjançant el diàleg i la discussió,
sota la direcció d'un professor, per a aprofundir sobre temes
monogràfics, a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat.
4. Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que es fa mitjançant la col.laboració entre els membres d'un
grup.
5. Treball escrit. Activitat consistent en la presentació d'un document escrit
6. Aprenentatge basat en problemes
7. Estudi de casos. Mètode utilitzat per a estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera
contextual i detallada

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitats dirigides
Classe magistral 112,5 hores
Esdeveniments científics i/o divulgatius 19,5 hores

Seminaris, debats,presentacions/exposicions 19,5 hores

Activitats supervisades
Treballs (seguiment) 7,5 hores
Foros de discussió guiats 7,5 hores
Atenció personalitzada (tutories) 7,5 hores

Activitats autònomes
Treballs i estudi 260 hores
Foros de discussió autònoms 10 hores

Activitats avaluatives
Activitats avaluatives 6 hores

Sistema d'avaluació

La nota final de l’assignatura serà el resultat d’aquestes activitats d’aprenentatge:

45 % : treball pràctic del Tema 4

25%: Examen teòric
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20 % Ressenya lectura

10 % Assistència i participació

Bibliografia i recursos d'informació
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