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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

Introduir l’alumne de manera suficient i general en els fonaments, gèneres, 
llenguatges, criteris,  
rutines, fonts i entorns específics del periodisme especialitzat en política interna 
(catalana i espanyola)  
mitjançant l’observació participant i la simulació professional, l’anàlisi de productes, 
la producció de  
textos, la lectura d’obres de referència i d’actualitat, la visió de documentals i films 
de ficció polítics,  
les visites professionals i el contacte amb els diferents actors implicats en el procés 
informatiu.  
Introduir l’alumne en la comprensió detallada de la complexitat de les relacions 
entre periodisme i  
institucions polítiques així com en la reflexió sobre els principals debats referents al 
funcionament i  
organització de les democràcies.  

TEMARI  

Concepte de política des de la pràctica política, des de la ciència política i des del 
periodisme. Concepte  
de conflicte i de consens. 
 
La política i la mirada periodística: la representació del poder. Discursos, obres, 
accions i gestos.  
Descodificar i traduir el llenguatge dels polítics. La retòrica política i els públics. 
Moments de la  
interpretació: analitzar, narrar i opinar. 
 
Els mitjans de comunicació com a escenari i actors polítics. La secció de política 
en els diaris, la ràdio,  
la televisió i els mitjans digitals. La política en la resta de seccions. La premsa 
política especialitzada.  
Perfil del periodista polític. 
 
Mapes polítics espanyol i català. La història recent: el franquisme i la transició 
democràtica. Famílies  
polítiques internacionals. Notes de política comparada. 
 
Institucions polítiques: el partit, el Parlament, el Govern, altres òrgans. Les diverses 
administracions a  
l’Estat espanyol. 
 
Concepte i tipologia de lideratge. Organització i tipologia del personal polític. El 
màrqueting polític, els  
sondejos i les campanyes electorals.  



 
Teoria i pràctica de les fonts polítiques. El seguiment microespecialitzat. Els 
gabinets de comunicació  
de les institucions, els partits polítics i els grups de pressió. Concepte, construcció i 
ús de l’agenda  
política. 
 
Els gèneres adaptats al contingut polític: La notícia, la crònica, el reportatge, 
l’informe, l’entrevista, el  
perfil i la columna. 
 
Els moviments socials, les ONGs, els lobbies, les demandes sectorials i els canals 
alternatius de  
participació ciutadana. Les fundacions polítiques, els think tanks i els experts.  
 
Disfuncions, derives, interrogants i reptes dels sistemes democràtics.  
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SISTEMA D'AVALUACIÓ  

L’assistència continuada de l’alumne al seminari és requisit imprescindible. 
S’avaluaran la participació  



regular en totes les activitats del seminari així com els diversos treballs 
encarregats. A més a més,  
l’alumne haurà de fer un treball final que serà seguit pel tutor al llarg del 
quadrimestre i haurà  
d’exposar la seva experiència davant un tribunal acadèmic al final de les sessions.  

  
 


