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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

Assolir coneixements, recursos i tècniques professionals de caràcter pràctic que permetin realitzar en temps real 
cròniques i reportatges sobre diversos temes continguts a les seccions de societat. 
Elaborar un projecte periodístic professional.  

RESUM DEL CONTINGUT DEL TEMARI  

Els temes d’estudi i de treballs pràctics són tan amplis i diversos com les seccions de societat: costumisme, 
urbanisme, successos i tribunals, ecologia i medi ambient, sanitat i qualitat de vida, viatges, oci, comunicació, 
moviments socials, modes, quadres de valors, ciència, ensenyament, personatges, etc. 
Seguiment i exercicis pràctics sobre temes d’actualitat en directe.  
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EXIGÈNCIA LINGÜÍSTICA I PRESENTACIÓ DE TREBALLS  

Cròniques de 1.800 espais. Reportatges de 6.000 espais 
El projecte final serà a escollir per cada persona i dirigit pel professor. La presentació s’ajustarà a cada model o tema 
amb criteris estrictament professionals.  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

L’avaluació és personalitzada. Es tindran en compte les notes dels treballs pràctics, la participació a les sessions 
teòriques o de debat, i el projecte professional presentat al tribunal, que suposa un 50% de la nota. Per arribar al 
tribunal cal haver aprovat els treballs i que el projecte final hagi superat el control de qualitat.  

  

 


