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PROFESSOR: Dr. Albert Sáez 
IDIOMA: Català  
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
-Domini de la llengua oral i escrita. 
-Capacitat de distingir els estils i gèneres literaris. 
-Nocions dels mecanismes de funcionament dels mitjans de comunicació. 
-Nocions bàsiques d’història contemporània, sociologia i economia.   
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
-Es tracta de proporcionar a l’estudiant una panoràmica del treball periodístic i de la seva 
relació amb la dinàmica social. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
1. -Conèixer la funció dels mitjans informatius en les societats avançades. 
2. -Identificar els mecanismes de construcció de l’actualitat periodística. 
3. -Presentar l’organització interna de les redaccions informatives. 
4. -Definir les habilitats i condicionants de la professió periodística. 
5. -Introduir els criteris bàsics de l’estil i del discurs informatiu. 
 
CONTINGUTS:  
1. Què és el periodisme? 

-Una perspectiva històrica. 
-El marc social, jurídic i econòmic. 
-La construcció de l’actualitat. 
-La literatura d’observació. 
-Les empreses periodístiques. 
-L’ecosistema informatiu. 

 
2. Què és un periodista? 

-La condició periodística. 
-El marc legislatiu. 
-La factoria informativa. 
-Els perfils professionals. 
-La mirada periodística. 
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3. Què és més notícia i per què? 

-Fets i notícies. 
-Les fonts informatives. 
-Les rutines productives. 
-La interpretació: a la recerca del titular. 
-El rellotge mediàtic: continuïtat i retroalimentació. 

 
4. Com s’escriu una notícia? 

-L’estil periodístic. 
-Estructura de les notícies. 
-Gèneres informatius a la premsa, ràdio, televisió i Internet. 
-La interpretació: de la notícia a l’editorial. 

 
5. Com es consumeixen les notícies? 

-Els periòdics: diaris i revistes. 
-Butlletins i informatius a la ràdio. 
-Del Telenotícies a les nits temàtiques. 
-Els diaris electrònics i les versions electròniques dels diaris. 

 
6. Existeix la societat de la informació? 

-El periodisme en l’era de la política mediàtica. 
-El periodisme al servei del màrqueting. 
-L’entreteniment periodístic. 

 
METODOLOGIA: 
La part fonamental de l’assignatura consisteix en l’exposició del temari a través de les 
classes magistrals. Aquest treball es complementa amb alguns exercicis d’anàlisi i redacció 
de textos periodístics i les lectures obligatòries. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens 
 
L’examen final constarà de cinc preguntes que tindran un valor igual en la nota final. Tres de 
les preguntes seran sobre el temari exposat a classe, una sobre un dels llibres de lectura 
obligatòria i una altra un exercici de redacció. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 

 
Objectiu 1: 

• L’estudiant ha de demostrar coneixements bàsics d’història del periodisme, dret de la 
informació i deontologia professional [A]. 

 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar que és capaç de diferenciar entre fets i notícies [A]. 
• L’estudiant ha de demostrar capacitat per distingir les tipologies de mitjans 

informatius [A]. 
 
Objectiu 3: 

• L’estudiant ha de demostrar capacitat per distingir les tipologies de mitjans 
informatius i els fluxos de circulació de la informació[A]. 
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Objectiu 4: 

• L’estudiant ha de demostrar conèixer les habilitats necessàries per exercir la 
professió periodística en les seves diverses concrecions [A]. 

 
Objectiu 5: 

• L’estudiant ha de demostrar conèixer els fonaments de la redacció i de l’estil 
periodístic a nivell narratiu, semàntic i gramatical [A]. 

• L’estudiant ha de demostrar capacitat per a jerarquitzar la informació [A]. 
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Llibres de lectura obligatòria: 
 
BURGUET, F.Les trampes dels periodistes. Barcelona: Edicions 62, 2004. 
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días. Barcelona: RBA, 2004. 
 
 
 
PREPARAT PER: Dr. Albert Sáez 
 
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ: 19.09.06 


