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Descrición
Técnicas e procesos de elaboración dun guión para formatos informativos de tv.
xeral
Técnicas, expresión e lenguaxe audiovisual aplicado a producción e realización de informativos en tv.
Técnica e deseño da iluminación e producción sonora para informativos en tv.
Competencias
Código
CG3 Capacidade para aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe aos diferentes
soportes audiovisuais, a partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e
culturais da historia da imaxe
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.
CG6 Coñecementos sobre a evolución histórica da imaxe e da cultura audiovisual, nos seus diferentes
formatos
CE13 Capacidade para deseñar a posta en escena, iluminación e dirección de actores dunha produción
audiovisual.
CE19 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías audiovisuais (fotografía, cinema, radio, televisión e
multimedia) en función das súas capacidades expresivas.
CE21 Capacidade para levar a cabo a gravación, composición, edición e postproducción de produtos
audiovisuais.
CE23 Capacidade para escribir con ﬂuidez guións para os diferentes formatos audiovisuais
CE24 Coñecemento e aplicación das técnicas e procesos de produción e realización audiovisual nos
formatos e soportes contemporáneos
CT2 Ser capaz de traballar en equipo e de comunicar as propias ideas mediante a creación dun
ambiente propicio.
CT3 Ser capaz de asumir riscos expresivos e temáticos, aplicando solucións e puntos de vista persoais
no desenvolvemento dos proxectos.
CT4 Ser capaz de organizar as tarefas, realizándoas de maneira ordenada e adoptando con lóxica as
decisións prioritarias nos diferentes procesos de produción audiovisual.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
1 - Empregar as técnicas e as tecnoloxías audiovisuais en función das súas capacidades expresivas

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

Competencias
CG3
CE19
CE21
CE24
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2 - Planiﬁcar e xestionar os recursos humanos, orzamentarios e medios técnicos, nas diversas fases da
produción dun programa informativo.

CE24
CT2
CT4
3 - Aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe na realización dun programa informativo, aCG3
partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e culturais da historia da imaxe
CG6
CE21
CE24
CT3
4 - Escribir con ﬂuidez, textos, escaletas ou guións para programas informativos.
CE23
5 - Deseñar e concibir a presentación estética e técnica da posta en escena a través das fontes lumínicas CG4
e acústicas naturais ou artiﬁciais, atendendo as características creativas e expresivas
CE13
CT3
6 - Interpretar e construír o ambiente sonoro dunha produción audiovisual para vídeo ou TV, atendendo a CE19
intención do texto e da narración.
CE21
CE24
7 - Empregar adecuadamente ferramentas tecnolóxicas, especialmente informáticas, nas diferentes fases CE19
do proceso de realización audiovisual.
CE21
8 - Interpretar os cambios empresariais, mostrar capacidade de traballar en equipo, asumir riscos e tomar CT2
decisións de autocrítica e conciencia solidaria
CT4
Contidos
Tema
BLOQUE 1: O GUIÓN NOS INFORMATIVOS

1.- As noticias e a televisión. A estrutura dunha televisión. Os informativos
na grella da televisión. A estrutura dun equipo de informativos: redacción,
realización e produción.
2.- A noticia. Concepto, obxectividade, veracidade e verdade.
Características da linguaxe audiovisual. Xéneros (tipos) nun telediario.
Formatos de noticias. Retos do informador audiovisual. Os enfoques.
3.-Formatos de informativos: Flash. Avance. Boletín. Telediario. Especiais
informativos. Os informativos temáticos.
4.-A escaleta. Rutinas de traballo: axenda, reunións previas á escaleta.
Reunión da escaleta. Escaleta: valor, estrutura e datos esenciais. Criterios
de noticiabilidade. Criterios de ordenación de noticias na escaleta.
5.- A xestión da noticia. As fontes. Documentación, valoración e
comprobación. Traballo de campo-recollida de información. Xestións de
produción e realización. Xestión de imaxes: rodaxe, arquivo, graﬁsmo e
compra.
6.- A elaboración da noticia. Características da redacción da noticia
televisiva. Imaxe, texto e son. A dramaturxia audiovisual. Estrutura da
noticia: entradiña, texto e insertos ou totais. Montaxe-emisión-tempo.
7.- Cualidades do informador audiovisual. A locución. A presentación. A
aparencia. Linguaxe corporal, medio e contexto.
8.-Información en vivo: Documentación e planiﬁcación. A información en
directo. Stand Up e funcións. O espazo. A presenza do informador.
Criterios de directo. A reportaxe en directo. A retransmisións.
9.- Xéneros informativos dialogados: A entrevista como xénero. O debate.
A tertulia.
10.- Xéneros informativos relatados. A crónica. A reportaxe noticiosa. O
docu- show- Docu-Reality. A gran reportaxe ou documentaxe.
11.- TV e novos medios: a televisión por internet. A Tv por móvil e
dispositivos persoais (A información na e-televisión.
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BLOQUE 2: A ILUMINACIÓN NOS INFORMATIVOS

1.- Conceptos e Técnicas de Iluminación.
2.- Calidade e tipos de luces. Temperatura de cor.
3.- Esquemas básicos de iluminación. Triángulo básico.
4.- A iluminación en plató. Informativos. Entrevistas. Debates.

BLOQUE 3: O SON EN INFORMATIVOS

5.- Iluminación para ENG. Gravación con luz de exteriores. Gravación de
noite. Gravación con luz interior.
1.- Conceptos básicos. Características do sinal sonoro. Son dixital, son
analóxico: frecuencia de mostreo e profundidade de palabra. Medidores
dixitais do sinal e medidores analógicos. Cables e conectores. Sinais
balanceadas e non balanceadas Concepto de fase eléctrica.
2.- Equipamento para a producción sonora.
Micrófonos: características, micrófonos de plató; micrófonos de toma en
localización. Accesorios. Toma de son en localización: micrófonos para
unha persona e para varias personas. Toma de son en eventos públicos.
Distribuidores de audio. Mesas de son: características, ecualización,
compresión, niveis de sinal. Concepto de N-1. Mesas analóxicas e dixitais.
Líneas de comunicación: híbridos telefónicos, líneas RDSI y ADSL. O dúplex
e a traducción simultánea.
3.- A montaxe sonora. Presets de audio dunha estación de montaxe. Pistas
internacionais e de locución na montaxe dunha noticia. A banda
internacional nunha noticia e nunha reportaxe.
4.- Indicadores sonoros. A sintonía. Ráfagas e separadores. O emprego da
música en programas informativos.
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN E REALIZACIÓN DE
INFORMATIVOS

1.- A produción: conceptos xerais. Modalidades de produción. O produtor:
funcións e capacidades. O equipo de produción: compoñentes e funcións.
Organización da produción.
2.- A realización: Conceptos xerais. Modalidades de la Realización. O
director  realizador. Funcións e capacidades. O equipo de realización,
compoñentes e funcións. Planiﬁcación da realización.
3.- Equipos técnicos e humanos. O estudio de televisión: distribución física.
A sala de control: imaxe, son e iluminación. A entrada de sinais, o
almacenamiento e a recuperación. Funciones básicas de la mesa de
realización. Equipo técnico, personal de informativos y personal de
producción. Áreas de apoio no estudio: decoración, maquillaxe e vestiario.
4.- Modalidades de realización. Produción-transmisión. Soporte de
produción. Lugar de gravación. Naturaleza da imaxe. Tipos de produción.
Estilos de produción. Elaboración de escaletas. Planiﬁcación e organización
do traballo: da localización á emisión. Realización en estudio:
particularidades, funcións do realizador, equipo de realización e outros
equipos técnicos; tecnoloxía e métodos operativos especíﬁcos. Realización
en exteriores: peculiaridades da grabación e transmisión, equipos
humanos e equipamento técnico especíﬁco, tipos de realización en
exteriores: ENG, PEL e unidades móviles.
5. Técnicas de realización e produción monocámara. A cámara de vídeo.
Compoñentes e controis. Soportes. Técnicas operativas. Realización e
produción de noticias. Realización e produción de reportaxes.
6.- Técnicas de realización e produción multicámara. A organización e
planiﬁcación da produción. Rutinas e órdenes de traballo. Estudios de
producción. O plató e o control de realización. A entrada de sinais, o
almacenamiento e a recuperación. Funcións básicas da mesa de
realización. Salas técnicas e auxiliares. Grabación, edición, posproducción
e graﬁsmo.
7.- Realización de programas informativos. Informativos diarios
(telediarios). Preparación e planiﬁcación, escaletas e minutados. Rutinas
de traballo e xestión operativa. Realización de reportaxes e programas
informativos non diarios. Realización de entrevistas e debates: posta en
escea, planiﬁcación, colocación de cámaras e estratexias de realización.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas
60
60
0
Prácticas de laboratorio
50
50
0
Presentación
30
30
0
Aprendizaxe baseado en proxectos
110
110
0
Lección maxistral
20
20
0
Práctica de laboratorio
15
15
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
15
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Resolución de
O alumno de maneira individual e en equipo desenvolverá os guións, a planiﬁcación e a producción
problemas
necesaria para a realización do seu informativo.
Prácticas de laboratorio O alumno desenvolverá en equipos de traballo todo a material necesario para a elaboración dun
informativo: noticias, colas, reportaxes, entrevistas...
Presentación
Os alumnos exporán na aula os traballos realizados para a elaboración do informativo: noticias,
reportaxes... que serán correxidos atendendo a cada un dos bloques que compoñen a materia.
Aprendizaxe baseado en O alumno en equipos de traballo e de manera individual plainﬁcará e porá en funcionamento o seu
proxectos
propio informativo atendendo a súa escaleta.
Lección maxistral
Clases de teoría sobre os coñecementos básicos que debe adquirir o alumno para o
desenvolvemento de guións e a realización e producción audiovisual de informativos.
Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas

En tutorías

Prácticas de laboratorio

Con referencias do profesor

Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Avaliación contínua individual do alumno no desenvolvemento
dos traballos individuais e en equipo.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
15
CG3
CE19
CE21
CE24
CT3

Prácticas de
laboratorio

35
Avaliación dos traballos prácticos e proxectos que vai resolvendo
o alumno durante o curso

CG3
CG4
CE13
CE19
CE23
CT2
CT3

Práctica de
laboratorio

Proba práctica ﬁnal a realizar no mes de xaneiro na que os
alumnos en equipos de dous compoñentes deberán guionizar,
producir, realizar e montar de maneira correcta unha peza
informativa.

25

CG3
CG4
CE13
CE19
CE21
CE23
CE24
CT2
CT3
CT4

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Examen ﬁnal dos contidos teóricos incluidos no programa da
materia

25

CG6
CE19

Outros comentarios sobre a Avaliación
A asistencia as clases prácticas é totalmente obrigatoria. Para obter o aprobado é necesario superar a metade da
porcentaxe do exame teórico, do exame práctico e das prácticas obrigatorias. Será motivo de avaliación negativa a copia, o
plaxio e a reprodución de obras creativas de outros autores.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
CASTILLO, J.M., Televisión y lenguaje audiovisual, IORTV, Madrid
MILLERSON, Gerald, Realización y Producción en Televisión,, Realización y Producción en Televisión, IORTV, 2001, Madrid
SAINZ, Miguel, Manual Básico de Producción en Televisión,, Manual Básico de Producción en Televisión, IORTV, 1995, Madrid
BROWN, B., Iluminación en cine y televisión, Andoain, Escuela de cine y vídeo,
Bibliografía Complementaria
BARROSO, Jaime., Realización de los géneros televisivos., Síntesis, 1995, Madrid
SIMPSON, Robert S., Control de la iluminación: tecnología y aplicaciones, Andoain, Escuela de Cine y Vídeo, 2004,
ZABALETA URKIOLA, Iñaki,, Tecnología de la información audiovisual: sistemas y servicios de la radio y televisión digital y
analógica por cable, satélite y terrestre, Bosch, 2003, Barcelona
Javier Mayoral e outros, Redacción periodística en televisión, Síntesis, 2008, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Guión, produción e realización de programas de ﬁcción/P04G070V01602
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Comunicación: Tecnoloxía dos medios audiovisuais/P04G070V01203
Expresión sonora e estilos musicais/P04G070V01404
Técnicas de edición dixital/P04G070V01304
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