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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

VISA BARBOSA, MARIONA mariona.visa@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 informàtics aplicats 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 distints
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
MULTIPLATAFORMA. . Els agents en la creació de continguts en xarxa. Noves narratives digitals. El relat
transmèdia en la ficció i en la no-ficció. L'expansió de continguts. Canon versus contingut generat per l'usuari. 

TEMA 2: NOUS FORMATS AUDIOVISUALS I SONORS: Formats audiovisuals a Youtube. L'apropiacionisme. El
Podcast: evolució i gèneres. Els relats a les xarxes socials: usos televisius de les xarxes, twitterature, falsos
relats. Xarxes socials visuals.
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TEMA 3: NEWSGAMING. Relats i documentals interactius. El webdoc: evolució i estudi de casos. 

TEMA 4: NOVES NARRATIVES EN RELATS DE  FICCIÓ I NO-FICCIÓ PER A NOVES PANTALLES:  Estudi de
casos i  exposició dels treballs individual dels alumnes

 

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 serà el resultat d'aquestes activitats d'aprenentatge:

40%: Examen teòric

40 % Exapansió transmedia d'un dels llibres de el'estudi de cas

20 % Assistència i participació  

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
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Lletres.

 

Bibliografia i recursos d'informació

ARABA, G. (2014). Periodismo en Internet: cómo escribir y publicar contenidos de calidad en la red. Madrid:
Editorial Ma non troppoCASTELLS, M. (2001): La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y
sociedad. Madrid: Areté.

CEREZO, p. (2018). Los medios líquidos. La transformación de los modelos de negocio. Editorial UOC

DANS, E. (2009): “Microblogging, Medios y Redes Sociales”, Cuadernos de Comunicación Evoca, n. 1, pp.
36-37.

FREIRE, A. (2018). La nueva narrativa transmedia de la generación Google Kids. Editorial UOC.

GARCÍA MARÍN, D. (2016). "Podcasting y transmedia: el transcasting." Master Thesis, Universidad
Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Educación

GINER, D. (2017). Social Media Marketing en destinos turísticos. Implicaciones y retos de la evolución del
entorno online. Editorial UOC.

GUALLAR J. ; LEIVA-AGUILERA. (2013). El content curator. UOC, Barcelona.

NOGUERA VIVÓ, J.M. (2015). Todos, todo. Manual de periodismo, participación y tecnología;  Editorial
UOC

SCOLARI, C. (2013) Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Deusto S.A. Ediciones

VIDAL, Montse. (2018). Sonokey: el método de impulso emocional y mnemotécnico para las marcas.
Editorial UOC

 

ESTUDIS DE CAS

 

BASSAS, A. (2018). Bon dia, són les vuit. Destino.

BEIGBEDER, F. (2014) Oona y Salinger. Anagrama.

BEIGBEDER, F. (2006) Windows of the world. Anagrama.

BOSCH, L. (2016). La ràbia. Amsterdam Llibres. (Lania Ferrer)

CAPDEVILA, C. (2017).  La vida que aprenc. Arcadia

CAPOTE, T. (1966) A sang freda. 

CARRETERO, F. (2018). Fariña. Libros del K.O.

FALLARÀS, C. (2013).  A la puta calle. Bronce.

FERRIS. E. (2018). Lo que más me gusta son los monstruos. Reservoir books.

IRUSTA, E. (2016). Diario de un cuerpo. Catedral.

LORIGA, R. (2017). Rendición. Alfaguara.

MARX, Germans. (1988) Groucho y Chico abogados. Tusquets
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MADDEN, M. (2007) 99 ejercicios de estilo. Sin Sentido.

MENDOZA, V. (2017). Quién te cerrará los ojos. Libros del K.0.

NANCLARES, S. (2017). Quién quiere ser madre. Alfaguara

O'FARRELL, M. (2018). Sigo aquí. Libros del asteroide.

ORTEGA, J.C. (2011) Cuentos para Ulises. Aguilar.

PAVESE, G. (2017). El motel del voyeur. Alfaguara.

PORTA, C. (2005). Tor, tretze cases i tres morts. Edicions La Campana.

PORTA, C. (2015). Li dien pare. Grup 62. 

SERRA, M. (2008). Quiet. Empúries

VOLPI, A. (2018).Una novela criminal. Alfaguara.

VV.AA. (2018).Viajes dibujados. Altair Magazine. Número Especial 2018.

WIENER, G. (2018). Dicen de mí. Esto no es Berlín.

WIENER, G. (2014). Llamada perdida. Malpaso Ediciones

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

AVALUACIÓ
40 % Treball pràctic. Recordeu que ha de ser l'expansió transmedia del llibre escollit, en algun dels
següents formats: vídeo, podcast, xarxes socials, blog, pàgina web, ect... Cada grup m'haurà de fer arribar
la presentació el dia que toqui per tal que la pugui penjar al Campus Virtual i tots la pogueu veure.  La
presentació ha de durar uns 20 minuts i s'avaluarà tenint en compte aquests aspectes: Grau de
coneixement del llibre (2 punts), Originalitat i creativitat de l’expansió (3), Contextualització teòrica
 (1,5), Factura tècnica de l'expansió (2), Presentació oral (1,5). Ha de constar d'una introducció on
s'expliquin les principals característiques del llibre, explicar el perquè de l'expansió escollida i finalment
mostrar-la. S'entén que l'expansió tindria diferents publicacions i/o episodis però vosaltres només n'heu de
realitzar el primer o primers (si són publicacions breus). Quedo a la vostra disposició per parlar-ne més a
fons amb els diferents grups si teniu dubtes.

30%: Examen teòric (12-6-2020. 18h 1.03). Es farà un examen online el dia indicat, que es podrà fer amb
apunts i accès a fonts online. Consistirà en la visualització o escolta d'un projecte transmedia i vosaltres
n'haureu de fer un comentari crític. Es valoraran aquests aspectes: Contextualització teòrica  (3), Comentari
crític de l’obra (1,5), Aportacions de referències i definicions acadèmiques (2),  Aportació d’exemples
similars (2), Bona redacció i estructura (1,5). S'haurà de fer en dues hores com a màxim.

10 %: Ressenya d'un Podcast seguint la pauta explicada a les diapositives. A lliurar com a molt tard el 28
d'abril.

20 % Assistència i participació: Es tindran en compte les activitats que es van fer a classe abans del
confinament i cadascú haurà de lliurar també una opinió de dues de les expansions transmedia fetes pels
companys, d'una pàgina de durada cadascuna, on se n'assenyalin 2 punts forts i punts febles. A lliurar com
a molt tard el dia de l'examen.

 

Els estudiants afectats per la situació d’emergència podran demanar Avaluació Alternativa del 4 AL 8 DE MAIG. El
tipus de prova l’hauran de pactar amb el professorat i la data límit per la seva realització és, també, el 19 DE
JUNY. La petició d’Avaluació Alternativa l’ha de fer, conjuntament, l’alumne/a i el/la professor/a a la coordinació
mitjançant correu electrònic, explicant els motius pels quals es demana l’AA i el sistema d’avaluació que s’ha
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pactat.
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