
Seminari VII Periodisme de societat   Francesc  Barata Villar  
 

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

La informació de Societat constitueix una de les parts més significatives dels temes que cobreixen els mitjans de comunicació en la seva tasca 
periodística. Aquesta importància ve donada per la diversitat de temes i el fet que el periodisme de Societat ofereix una informació molt propera al 
ciutadà. Una proximitat tant física com emocional ja que té lloc en un territori proper i genera molt interès social. Els objectius del seminari són quatre: 
a) Conèixer els temes informatius més significatius d’aquest àmbit. 
b) Aprendre les rutines productives i les formes particular d’aconseguir la informació. 
c) Produir narracions periodístiques de caire informatiu. 
d) Elaboració d’un projecte periodístic. 
En definitiva, que els estudiants puguin assolir els coneixements i recursos tècnics professionals necessaris per exercir la tasca periodística en l’àmbit de 
Societat.  

RESUM DEL CONTINGUT DEL TEMARI  

Per assolir els objectius exposats, el seminari desenvoluparà els coneixements propis de les àrees informatives més importants de l’àmbit de Societat: 
Urbanisme, Successos, Tribunals, Medi ambient, Sanitat i Moviments socials. Els estudiants hauran de fer un treball de reflexió sobre cada àmbit, i a més 
entraran en contacte amb les fonts d’informació i els escenaris on es produeixen les notícies. Realitzaran pràctiques de cobertura informativa i elaboraran 
informacions sobre esdeveniments d’actualitat.  

TEMARI  
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EXIGÈNCIA LINGÜÍSTICA I PRESENTACIÓ DE TREBALLS  

En la presentació dels exercicis s’aplicaran criteris estrictament professionals.  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

L’avaluació és personalitzada. Es tindran en compte les notes dels treballs pràctics, la participació al seminari i el projecte professional presentat al 
tribunal. Per arribar al tribunal cal haver aprovat els treballs i que el projecte final hagi superat el control de qualitat.  

  

 


