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Descrición
Estudo dos axentes que compoñen o sistema audiovisual, así como da estrutura das relacións que se
xeral
establecen entre eles para levar a cabo as funcións propias do audiovisual.
Competencias
Código
CG1 Coñecemento das características esenciais da comunicación, os seus elementos e os seus resultados.
CG2 Coñecemento da realidade político-social do mundo na era da comunicación global.
CG4 Habilidade para expor os resultados dos traballos académicos de maneira escrita, oral ou por medios
audiovisuais ou informáticos de acordo aos canons das disciplinas da comunicación.
CG5 Coñecemento dos valores constitucionais, principios éticos e normas deontolóxicas aplicables á
comunicación audiovisual, en especial as relativas á igualdade de homes e mulleres, á non
discriminación de persoas con discapacidade e ao uso non sexista da imaxe feminina nos medios de
comunicación de masas.
CE3 Coñecemento teórico-práctico dos mecanismos lexislativos de incidencia no audiovisual, así como o
réxime xurídico da súa aplicación nas producións audiovisuais.
CE12 Coñecemento da natureza e interrelaciones entre os suxeitos da comunicación audiovisual: autores,
institucións, empresas, medios, soportes e espectadores.
CT1 Comprender a importancia dos cambios tecnolóxicos, económicos e sociais no desenvolvemento de
proxectos audiovisuais
CT5 Comprender a importancia de desenvolver un respecto solidario polas diferentes persoas e pobos do
planeta, polos valores universais de educación, cultura, paz e xustiza, polos dereitos humanos, a
igualdade de oportunidades e a non discriminación por razóns de sexo, raza ou relixión.
CT6 Comprender a necesidade da conservación do patrimonio lingüístico, audiovisual e cultural de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
1 - Coñecer e describir o concepto de sistema audiovisual así como o esquema xeral do sistema
audiovisual

2 - Coñecer a normativa e lexislación do sector audiovisual
3 - Descrición e investigación da natureza dos suxeitos da comunicación audiovisual e descrición e
investigación de interrelaciónelas entre os suxeitos da comunicación audiovisual
4 - Identiﬁcar e describir as funcións dos axentes que forman parte do sector audiovisual.

Tipoloxía
• saber
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• Saber estar /
ser
• saber

• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser

Competencias
CG1
CG2
CE3
CT5
CT6
CG5
CE3
CG2
CE12
CG1
CE12
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5 - Analizar casos reais especíﬁcos do sector audiovisual, identiﬁcar posibles problemas na xestión e
comercialización do produto audiovisual e propor melloras.

CG4
CE12
CT1
6 - Avaliar e resolver problemas relacionados cos diferentes axentes que participan no sector audiovisual CG4
de maneira argumentada e xustiﬁcada para o contexto actual.
Contidos
Tema
1. O concepto de sistema audiovisual
2. O sector da creatividade

3. O sector da produción
4. O sector da distribución
5. A comunicación pública do audiovisual

6. A recepción do audiovisual

1.1. Aproximación ó concepto de sistema audiovisual.
1.2. Esquema xeral do sistema audiovisual
2.1. Os autores da obra audiovisual
2.2. Os artistas intérpretes e executantes como axentes do sistema
audiovisual
2.3. Relacións de autores e artistas con outros axentes do sistema
3.1. A actividade productora audiovisual
3.2. Relacións da produción con outros axentes do sistema
4.1. A distribución audiovisual
4.2. Relacións do distribuidor con outros axentes do sistema
5.1 A comunicación pública no sistema audiovisual
5.2. Relacións das diversas formas de comunicación pública con outros
axentes do sistema
6.1. Os receptores
6.2. As empresas de medición de audiencias
6.3. Relacións con outros axentes do sistema

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
10
20
30
Estudo de casos
4
16
20
Resolución de problemas de forma autónoma
6
40
46
Debate
4
10
14
Eventos cientíﬁcos
2
5
7
Lección maxistral
22
22
0
Práctica de laboratorio
2
9
11
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado
Estudo de casos
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Debate

Eventos cientíﬁcos
Lección maxistral

Descrición
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante
Proba na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos
diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións da situación, etc.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente a
unha sesión maxistral...
Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates, etc. realizados por poñentes de
prestixio, que permiten profundizar ou complementar os contidos da materia.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Traballo tutelado

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Estudo de casos

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Probas

Descrición

Práctica de laboratorio

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Avaliación
Descrición
Lección maxistral Exame de preguntas obxectivas

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

50

CG1
CG2
CE3
CE12

Traballo tutelado O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as
directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento pode
estar vinculado con actividades autónomas do estudante.

20

CG1
CG4
CG5
CE3
CT5
CT6

Estudo de casos

Proba na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou
que pode darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a
análise dos antecedentes, condicións, da situación ,etc.

10

CG4
CG5
CE3
CT5
CT6

Resolución de
problemas de
forma autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios
relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver a análise e
resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.

20

CG2
CG4
CE3
CT1

Outros comentarios sobre a Avaliación
A avaliación continuada, valorando cada un dos traballos realizados ó longo do curso, terá un peso do 50% na nota ﬁnal.
Será preciso obter un mínimo dun 2.5 nas dúas partes para superar a materia.
A segunda convocatoria consistirá nunha proba escrita na que o estudante deberá demostrar que ten coñecemento dos
aspectos estudiados durante o curso. Manterase a cualiﬁcación dos traballos realizados.
Cualiﬁcación numérica de 0 a 10 puntos segundo a lexislación vixente (RD 1125/2003).
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS DE LA TELEVISIÓN, La industria audiovisual en España. Escenarios de un futuro
digital., Academia de la TV, 2010
CABEZÓN, L. A. y GÓMEZ-URDÁ, F. G., La Producción Cinematográﬁca, Cátedra, 2003
DURÁN, J. y SÁNCHEZ, L., Industrias de la Comunicación Audiovisual, Universitat de Barcelona, 2008
ÉCIJA, H., Libro Blanco del Audiovisual. Cómo Producir, Distribuidr y Financiar una Obra Audiovisual, ExportFilm, 2000
MAYOR, M. V., El derecho de autor sobre las obras cinematográﬁcas en el Derecho español, Colex, 2002
Bibliografía Complementaria
ALCANTARILLA, F. J., El Régimen Jurídico de la Cinematografía, Comares, 2001
AUGROS, J., El Dinero de Hollywood, Paidós, 2000
REDONDO, I., Marketing en el Cine, ESIC, 2000
BUSTAMANTE, E., Industrias creativas, Gedisa, 2011
ALONSO, A. L., Propiedad intelectual y derecho audiovisual, Centro de Estudios Financieros, 2015
Recomendacións
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ciencia política: Políticas públicas do audiovisual/P04G070V01303
Dereito: Dereito da comunicación/P04G070V01301
Empresa: Dirección e xestión de empresas audiovisuais/P04G070V01302
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