
Resum 

Televisió i universitat, televisions universitàries a Espanya (2003-2010). 

Un projecte pioner: UPV Televisió. 

 

En l’actual context universitari espanyol trobem exemples d’iniciatives audiovisuals –

canal de televisió, web TV o productora de continguts audiovisuals– de gran qualitat. 

La majoria, com ocorre també fora d’Espanya, es converteix en espai d’intercanvi i 

divulgació de coneixements. A fer-ho possible hi contribueix el desenvolupament 

tecnològic, que obri noves possibilitats tant des del punt de vista de la producció com 

de la distribució. Tanmateix, gràcies a les noves vies de comunicació, el públic de la 

televisió universitària és cada vegada més ampli i heterogeni.  

 

En aquesta nova televisió, més propera al món educatiu, cultural i social, la universitat 

pot exercir un paper crucial, produint, distribuint i intercanviant continguts audiovisuals 

de caràcter universitari.  

 

El present treball de recerca, “Televisió i universitat, televisions universitàries a Espanya 

(2003-2010). Un projecte pioner: UPV Televisió” té com a objectiu estudiar la televisió 

universitària com a eina per a la difusió del coneixement generat a la universitat; 

elaborar un informe que recull a les diferents experiències televisives i plataformes 

audiovisuals que s’han dut a terme en el marc universitari espanyol durant el període 

comprès entre els anys 2003 i 2010 –partint del llistat inicial d’institucions d’educació 

superior en funcionament durant el curs acadèmic 2013-2014, segons l’informe Datos y 

cifras del sistema universitario espanyol del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport–;  i fixar 

UPV Televisió com a canal de referència. 

 

És per això que l’aparició i l’evolució posterior dels canals universitaris espanyols 

constitueix la base d’aquesta tesi. L’estudi abasta el període comprès entre l’any 2003 

–coincidint amb la presentació oficial d’UPV Televisió – i l’abril del 2010 –data de l’adéu 

a l’era analògica a Espanya amb la consegüent desaparició i aparició de canals de 

televisió; entre els desapareguts, el canal 45 d’UHF a l’àrea metropolitana valenciana, 

UPV TV.  

 

La recopilació d’informació sobre les televisions universitàries que hi ha a Espanya, i 

l’observació i l’estudi d’aquestes, han tingut un paper clau en la metodologia 

aplicada. Així mateix, ha resultat essencial conèixer els antecedents de la televisió 

universitària a nivell internacional i alguns dels treballs realitzats en aquest camp. 



L’anàlisi individual de les webs de les universitats espanyoles ens ha permès concloure 

que el caràcter institucional té prioritat en la televisió en línia, web TV o plataforma 

audiovisual universitària, convertides en instrument per a la difusió del coneixement 

generat a la universitat entre la comunitat universitària, en particular, i al si de la 

societat de què la universitat forma part, en general, i en vehicle de comunicació des 

del qual es transmeten les activitats i els actes desenvolupats en l’àmbit acadèmic.  

 

En darrer terme, la recopilació de la documentació del projecte UPV Radiotelevisió i 

l’anàlisi de la informació obtinguda sobre els primers anys d’existència de la televisió 

de la Universitat Politècnica de València ens permeten determinar UPV TV com a canal 

de referència dins del context televisiu universitari espanyol 


