
 

 

CLAUS PER A POSAR EN MARXA UN PROGRAMA 
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 Introducció: 

És possible dur a terme un programa de televisió amb continguts culturals 
que resulte atractiu? És clar que sí. Per a captar l’atenció, cal tenir en 
compte a quin perfil de públic ens dirigim i com el podem atraure. En 
l’actualitat, els hàbits de consum televisiu han variat. A la televisió lineal 
(la que es veu a l’hora en què s’emet) cal afegir tots els continguts que 
l’espectador tria a la carta. I ací caben des de vídeos de youtubers fins a 
seccions específiques de programes que no es veuen complets, així com 
continguts que procedeixen de plataformes molt diferents. En aquest 
taller repassarem alguns dels espais més atractius a l’abast d’usuaris i 
usuàries i desvetlarem quins són els ingredients necessaris per a posar en 
marxa el teu producte personalitzat d’una manera eficaç. 

  

Objectius específics:  

-Analitzar el nou lloc de la cultura en la societat de la informació. El paper 
de les noves tecnologies en aquest procés. 

-Situar els diferents continguts culturals en el mapa de la televisió actual: 
canals generalistes, temàtics i de pagament, i continguts destinats 
únicament per a ser consumits en la xarxa. 

-Diferenciar entre els programes amb continguts estrictament 
culturals d’aquells en els quals la cultura travessa de forma 
transversal un model de programació molt més ampli.  

  

 

Programa: 



-Un passeig per la història de l’àmbit audiovisual: de la televisió en blanc i 
negre a la televisió a la carta. 

-El compromís de les televisions públiques amb la cultura.  

-Encerts i errors de diferents formats culturals emesos en les televisions 
generalistes. 

-Els formats culturals especialitzats en tres sectors concrets: el cinema, les 
arts escèniques i la literatura.  

-Nous llenguatges per als nous canals destinats a un target juvenil.  

-Quan els continguts van destinats directament a la xarxa. 

 

Metodologia: 

-Combinació de la classe teòrica amb el visionat de nombrosos exemples 
pràctics que ajuden a assimilar els continguts.  

-Se cercarà la participació de l’estudiant i es possibilitarà que puga 
plantejar totes les qüestions que considere oportunes sobre els casos 
analitzats. 

 

PERIODITZACIÓ 

- Del 08 al 12 de maig de 2017 
-  Tots els dies de 16:00 a 20:00h 
- 5 sessions 
- 20 hores –2 Crèdits 
- 20 horas ICE 
 

• Maig: 8, 9, 10, 11 y 12 
 

NOTA 
 

PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D'HORES DEL CURS 

*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS 

*SUPERAR LA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PER LA PROFESSORA 

*FER L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS   

 


