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ASSIGNATURA: Programes televisius d’actualitat  

ESTUDIS:  

CODI: 

 
TIPUS:      CURS: 4    SEMESTRE:   
CRÈDITS hores/setmana: 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: Dr. Miquel Peralta Mas  
IDIOMA: Català  
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
Durant el curs s’examinaran els nous gèneres i formats periodístics de la televisió, alguns 
més aprop de l’entreteniment que de la informació pròpiament dita. També s’estudiaran les 
estratègies de programació i màrqueting més actuals, així com la implicació de l’audiència en 
els continguts de la televisió. Paral·lelament s’analitzarà el treball dels  
periodistes i altres professionals de la televisió, que s’esforcen a buscar  
la convivència possible entre la qualitat del producte televisiu i  
l’audiència. Durant el curs també s’estudiaran models televisius i programes periodístics 
d’àmbit internacional. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: (Enumerar els objectius de l’assignatura) 
 

El principal objectiu d’aquesta assignatura és que els alumnes coneguin i entenguin el nou 
concepte de la informació que emergeix dels profunds canvis a què està sotmesa avui la 
televisió. Un segon objectiu és que els alumnes sàpiguen plantejar i resoldre els principals 
problemes que genera un programa televisiu d’actualitat, creïble i innovador. Un tercer 
objectiu és obrir el contingut de l’assignatura a aquelles iniciatives reeixides de la televisió 
internacional que aportin algun valor periodístic a l’àmbit televisiu de Catalunya i Espanya.  

 
CONTINGUTS:  
 
I. DE LA PALEOTELEVISIÓ A LA NEOTELEVISIÓ  
 
1.1. Moments històrics de la informació a la televisió  
1.2. El naixement de la cultura audiovisual  
1.3. Model nord-americà i model europeu 
1.3. Televisió a Espanya i televisió a Catalunya  
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II.PART. CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ 
 
2.1. La graella de programació. Com es fa 
2.2.Anàlisi crítica de diverses graelles de programació  
2.3.Estratègies de programació. Màrqueting. 
2.4.L’audiència. Estratègies de modificació i fidelització 
 
III.PART. NOUS GÈNERES TELEVISIUS 
 
3.1.La frontera entre la informació i l’entreteniment. La  
realitat i la informació com a espectacle televisiu 
3.2.El realisme televisiu o telerealitat  
3.3.La hibridació de gèneres periodístics 
3.4.Nous formats 
3.5 La telebarroeria 
 
IV. ELS GRANS REPTES DE LA TELEVISIÓ 
 
4.1.La convivència possible i necessària entre els diversos models de  
televisió 
4.2.Televisions locals: televisió global? 
4.3. La televisió que ens porten les noves tecnologies 
4.4  Repercussions periodístiques de la nova televisió digital terrestre 
 
 
METODOLOGIA: 
 
Aquesta assignatura compagina la classe magistral amb nombroses aplicacions pràctiques, 
extretes sovint dels principals mitjans de comunicació. Generalment el professor combina 
una primera part més teòrica i una segona de casos concrets sobre la mateixa qüestió. 
Aquesta metodologia permet una millor comprensió dels continguts per una banda i de la 
realitat concreta del periodisme audiovisual per l’altra. Igualment possibilita el debat entre 
l’alumnat i el professor. Durant el curs i en funció del temari els alumnes han de fer un mínim 
de dos treballs obligatoris sobre les matèries tractades fora de les classes.  
 
AVALUACIÓ:   
 
Els estudiants hauran d’aprovar un examen final. Aquest examen representarà el 70 per cent 
del valor de la qualificació definitiva. També serà obligatori superar un mínim de dos treballs 
pràctics que seran plantejats al llarg del curs, en funció del temari. La mitjana de les 
qualificacions d’aquests treballs representarà el 20 per cent del valor de la nota final. 
L’assistència i participació a l’aula com l’elaboració dels treballs voluntaris representarà el 10 
per cent del valor de la nota final.  
 
 
A. Exàmens 70% 
B. Exàmens orals 
C. Exàmens tipus test 
D. Treballs fets a casa 20% 
E. Informes 
F. Informes/treballs fets en grup 
G. Treballs pràctics amb ordinador 
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H. Projectes 
I. Presentacions  
J. Participació a classe 10% 
K. Informes de laboratori 
L. Participació en el laboratori 
M. Altres 
… 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar haver après els nous gèneres i formats periodístics de 

la televisió. [A]. 
    Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar saber plantejar i resoldre els problemes més habituals 
davant un nou programa de televisió d’actualitat. [A+D+J]. 

    Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de demostrar interès, coneixement i participació en la recerca 

acadèmica i professional d’aquells nous models de periodisme televisiu que es fa al 
món. [A+D+J]. 
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(Durant el curs s’utilitzaran documents habituals dels diferents departaments d’Informatius i Programes a la 
televisió).  
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