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ASSIGNATURA: Fotoperiodisme 

ESTUDIS:  

CODI:  

 
TIPUS:           CURS: 4  SEMESTRE:   
CRÈDITS  
CRÈDITS ECTS:  
PROFESSOR: Lc. Sandra Balsells 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS: És imprescindible haver cursat l’assignatura de Fotografia 
de 1er curs o, en cas contrari, demostrar un bon nivell de coneixements fotogràfics per 
poder matricular-se a l’assignatura de Fotoperiodisme de 4art.   
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
Els continguts de l’assignatura estan destinats a conèixer i analitzar els aspectes 
pràctics mès rellevants del món del fotoperiodisme. S’incideix de forma molt 
específica en el tractament de la fotografia per part dels mitjans de comunicació, així 
com en l’anàlisi d’alguns dels autors i periodes més significatius de la història del 
fotoperiodisme. 
A nivell tècnic, els nous coneixements impartits estan directament relacionats amb la 
pràctica del fotoperiodisme, i és per això que no s’incidirà amb la tècnica bàsica 
adquirida a l’assignatura de Fotografia de 1er curs.  
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1. Introduir als estudiants en el món del fotoperiodisme, contemplat en les seves dues 
grans vessants: la fotografia de premsa diària i el fotoreportatge social-documental. 
2. Aprofundir en el llenguatge propi del fotoperiodisme i assimilar-lo com una eina més 
al servei dels diferents mitjans de comunicació (diaris, setmanaris, revistes 
periòdiques, agències de premsa i agències de fotografia). 
3. Interpretar la realitat amb una mirada pròpia i amb una mentalitat fonamentalment 
periodística.  
 
CONTINGUTS:  
 
1. Introducció als diferents àmbits del fotoperiodisme.  

1.1. Diferències entre la fotografia de premsa diària i el fotoreportatge social-
documental.  
1.2. Tècniques i tractament visual en funció dels mitjans de comunicació. 

 
2. Plantejament i tractament fotogràfic dels àmbits més habituals de la premsa diària.  
 2.1. Esdeveniments d’actualitat, rodes de premsa, retrats, esports i espectacles. 
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3. Plantejament i procés d’elaboració del fotoreportatge social-documental.  
3.1. Plantejament de l’estructura narrativa. 
3.2. Documentació prèvia i informació complementària. 
3.3. El treball sobre el terreny. 
3.4. El procés d’edició. 

  
4. Drets i límits del periodisme gràfic. 

4.1. Qüestions ètiques i aspectes legals. 
4.2. Les imatges de la polèmica. 

 
5. El poder de les imatges. 

5.1. La fotografia de denúncia.  
5.2. El concepte de fotografia de militància. 

 
METODOLOGIA: 
 
Una part important dels continguts de l’assignatura s’imparteix a través de classes 
magistrals que es complementen amb el visionat de material fotogràfic específic. Una 
bona part d’aquests continguts són aplicats a treballs pràctics que, de forma 
individual, desenvolupen els estudiants fora de les hores de classe.  
Aquestes pràctiques obligatòries estan destinades a familiaritzar-se amb els àmbits 
més habituals dels fotoperiodistes per tal de resoldre les dificultats pròpies del treball 
professional. En aquest sentit, els estudiants han de fer quatre pràctiques obligatòries 
relacionades amb àmbits propis de la premsa diària, com ara cobrir un fet d’actualitat, 
una roda de premsa, un esdeveniment esportiu o un espectacle i fer un retrat a una 
persona rellevant. Aquests treballs es mostren i comenten a classe per tal de 
contrastar opinions respecte a l’edició fotogràfica.  
A banda d’aquestes pràctiques, els estudiants han d’elaborar un reportatge d’àmbit 
social o documental que desenvolupen al llarg del quadrimestre. Un cop han començat 
a treballar aquests reportatges, la dinàmica de l’assignatura adquireix forma de taller 
per tal de poder discutir l’estructura narrativa dels reportatges així com les edicions 
més adequades. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
D. Treballs fets a casa 
H. Projectes 
I. Presentacions 
J. Participació a classe 
 
El criteri de puntuació és: 40% examen, 30% pràctiques i 30% reportatge fotogràfic.   
Cal aprovar aquests tres apartats per aprovar l’assignatura.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar habilitat per a utilizar el llenguatge fotoperiodístic 

en l’àmbit de la fotografia de premsa diària i en el del fotoreportatge. [D, H]. 
Objectiu 2: 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 3 de 
3 
 

 
    

• L’estudiant ha de demostrar que coneix les diferents formes de treballar dels 
mitjans de comunicació que utilitzen el fotoperiodisme com a llenguatge. [A, D, 
H]. 

Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de demostrar que és capaç de reinterpretar la realitat amb una 

mirada pròpia i amb un estil fonamentalment periodístic [D, H, I, J]. 
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BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
Projecció de fotografies de diferents àmbits de la premsa diària. 
Projecció de treballs monogràfics de fotoperiodistes emblemàtics. 
Projecció de reportatges fotoperiodístics.  
Visionat de diversos documentals televisius.  
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