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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

Establir les regles bàsiques del periodisme esportiu tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio i la televisió. Diferenciar aquests mitjans 
entre si amb les seves característiques i analitzar els trets de la premsa esportiva i de les pàgines d’informació esportiva de la premsa 
generalista. 
L'objectiu és acabar el curs amb les eines suficients per elaborar informació esportiva escrita i per saber treballar en el món audiovisual.  
El seminari també pretén descobrir com el món de l’esport ha passat a ser una realitat que incideix directament en la vida quotidiana de la 
majoria dels ciutadans i en l’economia, la política del país i en la forma de treballar dels mitjans de comunicació.  

RESUM DEL CONTINGUT DEL TEMARI  

Treball de sis aspectes concrets:  
A/ premsa especialitzada en esports 
B/ premsa generalista 
C/ televisió 
D/ ràdio 
E/ internet 
F/ gabinets de comunicació 
 
La crònica esportiva, les entrevistes i les retransmissions tant radifòniques com televisives seran l’eix central del seminari. Analitzarem el que 
es fa en aquests moments i el que s’ha fet en el passat.  
Estudiarem altres qüestions com ara el llenguatge esportiu, el paper social i històric de l’esport, l’estil periodístic en esports, la legislació 
esportiva o el màrketing.  

TEMARI  

METODOLOGIA 
 
Es tracta d’un seminari eminentment pràctic. Hi ha molta anàlisi de la feina dels mitjans de comunicació, exercicis pràctics tant escrits com 
orals a classe, exercicis pràctics a l’exterior, contacte amb esportistes i altres periodistes del món esportiu. 
Es fa un seguiment de l’actualitat esportiva amb l’especialitat que s’assignarà a cada alumne.  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

L’avaluació es fa segons aquests requisits: 
 
- Assistència a classe. 
- Participació en el seminari. 
- Realització dels exercicis que s’aniran fent a classe i en alguns exteriors. 
- Realització de dos treballs de curs que s’hauran de lliurar un abans de les festes de Nadal i l’altre abans d’acabar el curs.  
- Dues lectures obligatòries. Una d'individual amb exposició a classe i l’altra col•lectiva amb anàlisi a l’aula. 
- Tribunal de final de curs on davant d’altres periodistes s’exposarà la visió de la professió i les possibles alternatives.  

  

 


