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Objectius generals 
 
L'objectiu és que l'estudiant es desenvolupi amb comoditat en el context de la informació 
internacional; això és: que tingui els coneixements contextuals per entendre l'actualitat 
internacional i, a més, adquireixi les eines necessàries per conèixer de prop una zona, una àrea 
o un tema concret de l'àmbit internacional. 
A més a més, com que el seminari és eminentment pràctic, l'estudiant aprofundeix en les 
habilitats i els recursos necessaris per elaborar productes periodístics sobre la realitat de l'àmbit 
internacional. 
 
Resum del contingut del temari 
 
No hi ha un contingut específic, ja que el temari està molt vinculat al seguiment de l'actualitat. 
En qualsevol cas, en els quatre mesos llargs que dura el seminari, l'estudiant fa una immersió 
en aquest àmbit, cosa que li permet veure d'una manera panoràmica els grans temes que 
configuren l'actualitat internacional. A més de veure les principals institucions i organismes 
internacionals, es fa un seguiment de les grans àrees en què es divideix el món, que, a grans 
trets, són: Estats Units i Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Europa, Magrib, Àfrica negra, 
Orient Pròxim, exURSS, Àsia central, Subcontinent Indi, Extrem Orient, Sud-est asiàtic i 
Oceania. 
 
Metodologia 
 
El seminari es constitueix en una secció d'informació internacional d'un hipotètic mitjà de 
comunicació (normalment escrit) de Catalunya. En una primera part, es fan treballs propis d'una 
secció diària d'informació internacional. A la segona part, es fan treballs propis d'una publicació 
setmanal, per a la qual cada estudiant cobreix una de les àrees especificades més amunt. 
Aquestes pràctiques es combinen amb el debat permanent a classe i amb un seguiment molt 
proper de l'actualitat internacional a través de tots els mitjans a l'abast: primer es fa un 
seguiment de la premsa (també la ràdio i la televisió) de Catalunya i d'Espanya i després un 
seguiment de la premsa internacional. Es fomenta l'ús de les múltiples fonts d'Internet.  
 
Bibliografia bàsica 
 
A cada estudiant se li dóna bibliografia específica en funció de l'àrea concreta del món sobre la 
qual treballa durant la segona meitat del seminari, però, a més a més, hi ha tres llibres de 
lectura obligatòria i sobre els quals es treballa a classe: 
 
SEGURA, A. Senyors i vassalls del segle XXI. Barcelona: La campana, 2004 / Madrid: Alianza, 
2004 
KAGAN, R. Poder y debilidad. Madrid: Taurus, 2003 
 
Un text periodístic de referència, a triar entre aquests títols, tot i que el professor està obert a 
les suggerències dels propis estudiants. 
 
KAPUSCINSKI, R. Ébano. Barcelona: Anagrama, 2000 
HERSEY, J. Hiroshima. Madrid, Turner, 2002 
GARCÍA MÁRQUEZ, G. Historia de un secuestro. Barcelona, Mondadori, 1996 
POLYTKOVSKAYA, A. La deshonra rusa. Barcelona, RBA, 2004  
 
 



 
Sistema d’avaluació 
 
Es fa una avaluació continuada, amb la qual es valoren els treballs de l'estudiant al llarg del 
seminari i l'assistència i la participació a classe. A la segona part del seminari cada estudiant ha 
de fer una sèrie de reportatges (un cada setmana, amb un màxim de cinc o sis) sobre l'àrea del 
món de la qual ha fet seguiment. A final de curs l'estudiant ha de comparèixer davant un 
tribunal acadèmic on ha de demostrar els seus coneixements en l'àrea objecte d'estudi i ha de 
defensar els reportatges que n'ha elaborat. 
 


