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Fitxa assignatura
Nom (codi)
Tipus
Titulacions on s’imparteix
Coneixements previs
ECTS
Setmanes docents
Hores classe aula setmana
Hores classe aula totals (%)
Hores de treball personal totals (%)
Total hores
Hores/ECTS

Narrativa audiovisual
Semestral (2on semestre, 2on curs)
Graduat/a en Noves Tecnologies Interactives
-6
15
4
40%
60%
150
25

Continguts de l’assignatura









Introducció a la narrativa audiovisual
Dramatúrgia
Mecanismes fonamentals, estructurals i locals
Aspectes lingüístics de l'audiovisual
De la idea al story board
Pràctica de guió
Narratives del videojoc
Pràctica de guió lineal i no lineal

Metodologia
L’assignatura s’imparteix en quatre hores a la setmana: tres teòriques i una
pràctica. Al llarg de les classes s’exposen tots els continguts relacionats amb el
programa, sempre convenientment exemplificats amb diversos fragments
d’audiovisuals. A més, es motiva a visionar diversos audiovisuals que es van
tractant i diverses noves propostes que van sorgint.

Competències


Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i
solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.



Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i
integrar nous coneixements i aptituds.



Comprensió i domini dels elements que configuren la narració
audiovisual interactiva, distingint els recursos narratius característics
dels diferents gèneres i formats en el seu context històric.

Resultats d’aprenentatge
Comprendrà els elements fonamentals de la narració audiovisual i serà capaç
de utilitzar-los per enriquir des d'un punt de vista narratiu dels continguts
digitals interactius.

Avaluació
Realització d’una prova escrita d’aplicació de coneixements al final del semestre.
Així mateix, elaboració dels exercicis proposats al llarg de les sessions
pràctiques.
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