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Descrición
Estudo dos procesos, recursos e técnicas para a construcción de relatos audiovisuais en contextos dixitais.
xeral
Competencias
Código
CG1 Capacidade para integrarse en equipos de traballo multidisciplinares
CE14 Coñecemento dos elementos técnicos, legais, narrativos e artísticos para a creación e publicación de fotografías,
gráﬁcos, vídeo, audio e animación na internet e redes sociais.
CE15 Coñecemento sobre as ferramentas e dispositivos de fotografía, gravación de vídeo e audio, edición e distribución,
optimizadas para internet e redes sociais.
CE16 Capacidade para rexistrar, editar e distribuír fotografía, vídeo e audio de acordo con estándares optimizados para
internet e as distintas redes sociais.
CT1 Capacidade para comprender o signiﬁcado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de
coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Atopar solucións creativas adaptadas a diferentes contextos comunicativos.
Saber trasladar información e emocións asociadas aos resultados ou procesos de elaboración das súas
mensaxes ou estratexias.
Asimilar os conceptos básicos para a concepción de contidos narrativos de carácter audiovisual nun
contorna web.
Saber planiﬁcar a creación de contidos audiovisuais en termos de xestión dos recursos técnicos e
humanos dispoñibles.
Coñecer os fundamentos técnicos básicos asociados á captura de audio e vídeo, así como o seu
tratamento nas fases de elaboración do contido.

Competencias
CE14
CT1
CE14
CE14
CG1
CE15
CE16

Contidos
Tema
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1. O enfoque narrativo. O relato como ferramenta .
de comunicación
2. A lóxica do relato audiovisual
.
3. As especiﬁcidades do relato audiovisual en
.
medios sociais
4. Introdución á narrativa audiovisual en novos .
medios
5. Estratexias para a planiﬁcación da produción .
audiovisual
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
6
9
15
Estudo de casos
6
9
15
Resolución de problemas
2
6
8
Aprendizaxe baseado en proxectos
3
7
10
Obradoiro
2
5
7
Design Thinking
3
12
15
Presentación
1
3
4
Observación sistemática
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor/a de os contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver.
Estudo de casos
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalos e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Resolución de
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a
problemas
debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas tendo en conta o exposto en clase.
Aprendizaxe baseado en Elaboración dunha estratexia propia orientada ao desenvolvemento de contidos audiovisuais en
proxectos
medios sociais.
Obradoiro
Creación de equipos de traballo para experimentar con ferramentas de creación audiovisual e as
súas posibilidades narrativas.
Design Thinking
Adquisición de coñecementos básicos sobre os usuarios/as dun produto, situación ou problema; no
desenvolvemento de empatía co usuario/a para alcanzar unha solución a un problema que posúen;
na construción de prototipos coas ideas máis adecuadas; e na aprendizaxe a partir das reaccións
dos usuarios/as ó interactuar co prototipo.
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Design Thinking

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Estudo de casos

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Aprendizaxe baseado en
proxectos

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Obradoiro

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Resolución de problemas

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Probas

Descrición

Presentación

O alumnado pode recibir asesoramento sobre o contido da materia ou o desenvolvemento das
actividades en horario de clase e titorías.

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Resolución de
Valoración das actividades propostas relacionadas coa materia
problemas
tendo en conta o exposto en clase.
Aprendizaxe baseado en Valoración do proceso e resultado da elaboración dunha
proxectos
estratexia propia orientada ao desenvolvemento de contidos
audiovisuais en medios sociais.
Observación sistemática Valoración da participación activa e presenza do alumnado na
aula.

40
40

CG1

20

CG1

CE14
CE15
CE14
CE15
CE16

CT1

Outros comentarios sobre a Avaliación
Os criterios de avaliación son os mesmos en todas as convocatorias.
Será preciso obter unha puntuación mínima do 50% en todas as partes avaliables para superar a materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Alexander, B., The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media, Praeger, 2011
Bordwell, D., La narración en el cine de ﬁcción, Paidós, 2009
Chase, A., Calm Technology: Principles and Patterns for Non-Intrusive Design, O'Reilly Media, 2015
Gaudreault, A. y Jost, F., El relato cinematográﬁco, Paidós, 2008
Guarinos, V., Microrrelatos y microformas. La narración audiovisual mínima, Admira, 2009
Jenkins, H., Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Paidós, 2008
Lambert, J, Digital storytelling : capturing lives, creating community, Routledge, 2013
Manovich, L., El lenguaje de los nuevos Medios, Paidós, 2010
Recomendacións

Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non totalmente
presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun
xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da
ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Non se contemplan modiﬁcacións nas metodoloxías docentes coa única salvedadede que os contidos teóricos poderán ser
impartidos de xeito non presencial.
Os mecanismos non presenciais de atención ao alumnado (titorías) serán o despacho virtual do campus remoto no horario
indicado e o correo electrónico.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se contemplan modiﬁcacións nos sistemas de avaliación máis aló da posibilidade de que algunha das probas de
avaliación teñan que realizarse de xeito non presencial.
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