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ASSIGNATURA: Introducció al Periodisme  

ESTUDIS: Per, Pub i RP, Com Aud 

CODI: IPE 

 
TIPUS: Troncal      CURS: 2      SEMESTRE: 1Q 
CRÈDITS : 5 
CRÈDITS ECTS: 4 
PROFESSOR: Lc. Enric Xicoy i Comas 
IDIOMA: Català. 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
L’assignatura apropa l’estudiant a una visió panoràmica i introductòria del periodisme a 
través de l’anàlisi de la mirada periodística, en definitiva, a la definició de què és periodisme i 
també a través del procés de producció professional de materials periodístics tant en 
premsa, ràdio, televisió o Internet.  
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
1. Iniciar l’estudiant en la interpretació crítica i comparada de les principals fórmules del 
missatge periodístic.  
2. Iniciar l’estudiant en la comprensió dels mecanismes complexos de construcció de 
l’actualitat.  
 
CONTINGUTS:  
 
TEMARI TEÒRIC 

I. LA MIRADA PERIODÍSTICA 
1- Definició del periodisme. La interpretació i el sentit. La contextualització. 
2- El canvi com a paradigma d’observació de la realitat. Evidències i latències. 
3- Dades, fets, esdeveniments i notícies. 
4- Els rumors.  
5- Criteris de selecció noticiosa.  
6- El concepte d’actualitat.  
7- Fonts i rutines.  
8- La síntesi del titular. Les versions. 
 
II. EL RELAT PERIODÍSTIC 
13- Literatura realista i d’observació versus informació.  
14- L’estil periodístic.  
15- Estructura de la notícia. 
16- Notícies a premsa, ràdio, televisió i xarxa. 
17- Els gèneres informatius-interpretatius.  
18- El periodisme d’autor i d’opinió. 
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TEMARI PRÀCTIC 
III. EL MERCAT PERIODÍSTIC 
1- Agències informatives. 
2- Models de premsa. 
3- Models audiovisuals.  
4- Models electrònics. 
5- Altres models o canals.  
6- Gabinets de comunicació o premsa. 
 

IV. LA SOCIETAT MEDIÀTICA  
7- Ètica periodística i responsabilitat del públic. 
8- Periodisme i drets. 
9- Periodisme, política, democràcia i pluralisme. 
10- Reptes i distorsions de la comunicació d’actualitats: entreteniment, espectacle i ficció de 
consum. 
 
V. L’ACTIVITAT PERIODÍSTICA 
11- L’empresa de comunicació. Lucre i influència. Mitjans privats i mitjans públics.  
12- La condició i la professió periodística. Actituds i atributs del periodista. La tensió 
professional.  
13- Perfils professionals i noves dedicacions.  
14- Estatuts professionals. Codis deontològics. 
 
 
METODOLOGIA: 
S’imparteix l’assignatura magistral en què s’exposa el temari teòric de l’assignatura i que sol 
durar una hora. La mitja hora restant està destinada a la part més pràctica de l’assignatura o 
el denominat temari pràctic. Aquesta mitja hora està destinada o a exemplificar el temari 
teòric o a exposar el temari denominat pràctic a través d’articles en profunditat, reportatges 
televisius, etcètera. També es poden encarregar exercicis concrets que han de realitzar els 
estudiants o obrir debats a partir de la lectura d’alguns dels textos. L’únic treball que no s’ha 
de fer durant l’horari lectiu és la lectura d’un llibre del qual l’estudiant n’ha de demostrar la 
seva comprensió en l’examen final. També es demana que l’estudiant faci un seguiment de 
l’actualitat i que consumeixi el màxim possible de productes informatius. També hi pot haver 
la projecció d’una pel·lícula que descrigui la professió periodística. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmen (95%) 
J. Participació a classe (5%) 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar que és capaç de tenir una mirada crítica i comparada 

davant els missatges periodístics i per això se li demana una reflexió en l’examen. El 
llibre que es fa llegir també permet conèixer una visió crítica d’algun autor de com 
funciona l’elaboració de missatges periodístics. (A i J) 

 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar com funcionen els mecanismes complexos de 
construcció de l’actualitat i per aquest motiu hi ha dues preguntes, una de teòrica i 
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una altra de teòrico-pràctica, en què se li demana sobre alguns d’aquests 
mecanismes de construcció de la realitat. (A i J) 

 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
- KOVACH, B./ ROSENSTIEL, T. Los elementos del periodismo. Madrid: Ediciones El País, 
2003 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
- BORRAT, H. El periódico, actor político. Barcelona: Gustavo  
Gili, 1989. 
- BURGUET, F. Les trampes dels periodistes. Barcelona: Edicions 62, 2004.  
- CHILLÓN, A. Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. Bellaterra, 
UAB, 1999. 
- COLOMBO, F. Últimas noticias sobre el periodismo. Barcelona: Anagrama, 1997. 
- DIEZHANDINO, P. El quehacer informativo. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1994. 
- GOMIS, L. El medio media. Barcelona: Mitre, 1987 (2ª edición). 
- GOMIS, L. Teoría del periodismo. Barcelona: Paidós, 1991. 
- HERMAN, H. S. Los medios globales. Madrid: Cátedra, 1999. 
- HUERTAS, J.Mª. El periodista, entre la indefinició i l’ambigüitat. Barcelona: Dèria, 1998. 
- LÓPEZ GARCÍA, A. Escritura e información. Madrid: Cátedra, 1996. 
- NUÑEZ LADEVÉZE, L. Introducción al periodismo escrito. Barcelona: Arie.l, 1995. 
- ORTEGA, F. (Coordinador) Periodismo sin información. Madrid: Tecnos, 2006. 
- RANDALL, D. El periodista universal. Madrid: Siglo Veintiuno, 1999. 
- RIVAS, M. El periodismo es un cuento. Madrid: Alfaguara, 1997. 
- SÁEZ CASAS, A. De la representació a la realitat. Barcelona: Dèria, 1999. 
 
Diàriament es reparteixen articles d’opinió o reportatges o notícies o portades de diaris, 
etcètera, que permeten exemplificar o fer reflexionar sobre el temari de l’assignatura. Molt 
d’aquest material està condicionat per l’actualitat, però també hi ha altres articles, sobretot 
aquells que fan un anàlisi en profunditat del Periodisme, que es poden anar lliurant 
anualment. 
 
PREPARAT PER:  
Enric Xicoy i Comas 
 
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ:  
10 de juliol de 2006 


