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Informació general de l'assignatura

Denominació TALLER DE CREACIÓ MULTIMÈDIA

Codi 101996

Semestre d'impartició 2N 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 PUEYO PARIS, MIQUEL

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

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

HOSTA ZAZO, XAVIER xavihosta@filcat.udl.cat 1,5

PUEYO PARIS, MIQUEL mpueyo@filcat.udl.cat 4,5

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura està dissenyada per facilitar suport a la realització del TFG (Treball de Fi de Grau) de
l'alumnat que s'hi matriculi o de qualsevol projecte d'envergadura similar. Consistirà essencialment en la realització
d'una obra, d'un projecte o d'un treball d'anàlisi teòrica de caire multimèdia. Es donarà una importància especial a
l'acció tutorial grupal i individualitzada.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Facilitar un suport presencial o virtual, actiu i compromès al projecte de TFG o similar que cada alumne o
alumna hagi esbossat en allò bàsic o que es trobi en vies de realització.
Supervisar i donar suport perquè l'alumnat apliqui correctament, de manera àmplia i creativa, les capacitats
en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, adquireixi o reforci coneixements bàsics dels
entorns professionals i aprofundeixi en l'adquisició d'una metodologia bàsica del pensament cienti ́fic i de la
seva aplicació, especialment a l'hora de dissenyar, elaborar i presentar un treball acadèmic de nivell elevat.
Proporcionar pautes, recomanacions i exercicis pràctics relacionats amb la redacció d'un treball acadèmic.

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 la seva àrea
d'estudi.

Generals

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

Específiques

CE9. Concebre, planificar i executar projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació en tota mena de suports. 
CE15. Desenvolupar la capacitat creativa a la realització audiovisual, multimèdia i interactiva en diferents gèneres.

Transversals

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

2018-19



I.-Redacció i presentació d'un treball acadèmic: grau, postgrau i elaboració de projectes. Taller d'escriptura
acadèmica, de citacions i de bibliografia i de presentacions.

II.-Idea, eines i expressió. Creativitat, llenguatges, disseny.

II.-Tècniques de creativitat i innovació en l'elaboració d'un projecte multimèdia (arti ́stic, cienti ́fic, comercial,
informatiu, divulgatiu, entreteniment, espectacle, etcètera).

III.-Recursos per a la gestió dels projectes multimèdia. Suports, formats, narratives. Innovació, risc i
experimentalitat.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Els professors de l'assignatura propiciaran la realització d'una reunió amb l'alumnat matriculat (si és possible, cap a
finals del primer semestre), amb la intenció d'avaluar el seu perfil i el seu projecte de TFG (o treball creatiu
d'envergadura similar) i adaptar les sessions teòriques i pràctiques, les tutories, les tasques d'assessorament,
etcètera, al perfil de l'alumnat, amb la intenció d'individualitzar (o treballar en grup, si és el cas), tan intensament
com sigui possible el treball de l'assignatura. Els continguts, la bibliografia i la webgrafia (esbossats sumàriament
en aquesta fitxa) s'expressaran definitivament, un cop realitzada aquesta tasca d'adaptació.

Sistema d'avaluació

L'avaluació es concretarà durant els primers quinze dies de classe, en funció del perfil de l'alumnat i dels projectes
que hagi decidit dissenyar i elaborar.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia i webgrafia completes es facilitaran a l'inici de les classes

FLORIDA, Richard. La clase creativa. La transformacio
�
n de la cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI.

Barcelona, Paidós, 2010.
DDAA. Interuniversitary Style Guide for Writing Institutional Texts in English. Manual d'estil interuniversitari per a la
redaccio

�
 de testos institucionals en angle

�
s. Castelló de la Plana, Xarxa Vives, 2017, 3a edició. SANCHO, Jordi.

Com escriure i presentar el millor treball acade
�
mic. Vic, Eumo Editorial, 2014.
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