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Informació general de l'assignatura

Denominació ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES

Codi 101982

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

4 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 PONS SEGUÍ, SÍLVIA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

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

Hores presencials: 60 
Hores no presencials: 40

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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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

PONS SEGUÍ, SÍLVIA spons@filcat.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

En la configuració de les programacions dels mitjans de comunicació que consumim diàriament, l’audiència ha
jugat i segueix jugant un paper cabdal.

L’assignatura Anàlisi de les audiències pretén donar a conèixer a l’alumnat el conjunt de mètodes d’investigació
d’audiències, i els fonaments teòrics i pràctics sobre la programació en el món audiovisual i la seva repercussió i
recepció.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer els principals mètodes i tècniques d’anàlisi d’audiències.
Analitzar la relació entre disseny de programació i audiències.
Detectar les tendències i l’evolució del mercat audiovisual a partir de l’estudi d’audiències.
Interpretar dades extretes de diferents estudis d’audiència.
Entendre les relacions entre la indústria cultural i la investigació d’audiències.

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació́ 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 la seva àrea
d'estudi

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

Generals

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

Especi ́fiques

CE6. Desenvolupar un coneixement adequat de la realitat soci-comunicativa actual, atenent la seva dimensió
cultural i poli ́tica.

CE10. Aplicar el mètode cienti ́fic de forma adequada a la recerca en l'àmbit de la comunicació, aixi ́ com exposar
els resultats del procés d'investigació CT5. Adquirir nocions essencials del pensament cienti ́fic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1. Introducció a la investigació d’audiències.
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TEMA 2. L’analisi d’audiències com àrea d’estudi en la comunicació audiovisual.

TEMA 3. Mètodes i tècniques d’investigació de les audiències.

TEMA 4. Les estratègies de programació.

TEMA 5. L’evolució de la programació.

Eixos metodològics de l'assignatura

TEORIA: Sessions magistrals.

PRA ̀CTIQUES GUIADES: seminaris, debats, exposicions, pràctiques dirigides.

PRA ̀CTICA AUTÒNOMA: treballs en grup.

ATENCIÓ PERSONALITZADA: tutories.

PROVA FINAL: examen teòric.

Sistema d'avaluació

Assistència i participació: 10 %

Examen teòric: 50 %

Treball final: 30 %

Ressenyes optatives: 10 %

Bibliografia i recursos d'informació

- BUZETA, C i MOYANO, P. (2013). La medición de las audiencias en televisión en la era digital. Cuadernos.info. 

- CALLEJO, Javier (1995). La audiencia activa. El consumo televisivo: discursos y estrategias. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas. 

- CALLEJO, Javier (2001). Investigar las audiencias. Un análisis cualitativo. Barcelona: Editorial Paidós.

- DURÁN FORIX, Jean-Stéphane i CARANDELL, Zoraida (2016). Telespectador y recepción audiovisual en
España. Villeurbanne: Éditions Orbius Tertius. 

- IGARTUA, Juan José i BADILLO, Ángel (2003). Audiencias y medios de comunicación. Salamanca: Ediciones
Universidad. 

- JAUSET, Jordi A. (2008). Les audiències a la televisió. Barcelona: UOC.

- LAMAS, C. (2013). El uso de la tecnología en la medición de audiencias. Madrid: AIMC. 

- NIGHTINGALE, Virginia (1999). El estudio de audiencias. El impacto de lo real. Barcelona: Editorial Paidós. 
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