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ASSIGNATURA: Llenguatge periodístic televisió  

ESTUDIS:  

CODI:  

 
TIPUS:      CURS: 3    SEMESTRE:   
CRÈDITS hores/setmana: 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: Dr. Miquel Peralta Mas  
IDIOMA: Català  
 
 
PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
Durant el curs s’estudia el procés d’elaboració de les notícies diàries dels teleinformatius. 
S’analitzen les rutines productives i els criteris periodístics i extraperiodístics mitjançant els 
quals els periodistes decideixen què és notícia i què no ho és. Igualment s’explica com es 
construeix i quines característiques té el guió d’un teleinformatiu.  
L’assignatura incideix també en les particularitats del llenguatge audiovisual i la repercussió 
de les noves tecnologies en la informació televisiva d’avui. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
 
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que els alumnes coneguin el procés de 
producció de les notícies dels programes informatius diaris d’un mitjà de comunicació 
audiovisual, especialment de la televisió. El segon objectiu és que els alumnes entenguin el 
concepte d’actualitat televisiva i els criteris, els factors i els instruments mitjançant els quals 
els periodistes converteixen un esdeveniment en notícia. Un tercer objectiu pretén mostrar, a 
través d’aplicacions pràctiques, les diverses expressions o formats de les notícies 
audiovisuals.  
 
 
CONTINGUTS:  
 
 
I. L’ESPECIFICITAT DEL MITJÀ TELEVISIU 
 

1.1 La informació audiovisual 
1.2 La notícia diària a la televisió 
1.3 La construcció de la realitat: els teleinformatius 
1.4 El periodista polivalent 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 2 de 2 
 

 
    

 
II. NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TERRITORI 
 

2.1       La convergència multimèdia: la interrelació entre mitjans 
2.2       Fonts d’informació audiovisuals i no audiovisuals      
2.3       Empreses i agències de comunicació. Cara i creu 
2.4       Fonts d’informació alternatives 

 
III. EL VALOR DE LES NOTÍCIES 

 
3.1      Criteris i factors de la noticiabilitat 
3.2      La institucionalització de la informació. El factor agenda 
3.3      La valoració de les notícies: objectivitat i subjectivitat 
3.4 Els codis deontològics i els organismes reguladors 
3.5 El factor atzar 

 
IV. EL PROCÉS D’ELABORACIÓ I CONCRECIÓ DE LES NOTÍCIES 

 
4.1   Escriure notícies per a televisió 
4.2   Nomenclàtor i tipologia dels principals formats de les notícies 
4.3.  Estudi d’un guió o escaleta d’un informatiu de televisió 
4.4.  Programes informatius no diaris: estudi de cas 

 
 
METODOLOGIA: 
 
Aquesta assignatura compagina la classe magistral amb nombroses aplicacions pràctiques, 
extretes sovint dels principals mitjans de comunicació. Generalment el professor combina 
una primera part més teòrica i una segona de casos concrets sobre la mateixa qüestió. 
Aquesta metodologia permet una millor comprensió dels continguts per una banda i de la 
realitat concreta del periodisme audiovisual per l’altra. Igualment possibilita el debat entre 
l’alumnat i el professor. Durant el curs i en funció del temari els alumnes han de fer un mínim 
de dos treballs obligatoris sobre les matèries tractades fora de les classes.  
 
AVALUACIÓ:   
 
Els estudiants hauran d’aprovar un examen final. Aquest examen representarà el 70 per cent 
del valor de la qualificació definitiva. També serà obligatori superar un mínim de dos treballs 
pràctics que seran plantejats al llarg del curs, en funció del temari. La mitjana de les 
qualificacions d’aquests treballs representarà el 20 per cent del valor de la nota final. 
L’assistència i participació a l’aula com l’elaboració dels treballs voluntaris representarà el 10 
per cent del valor de la nota final.  
 
 
A. Exàmens  70% 
B. Exàmens orals 
C. Exàmens tipus test 
D. Treballs fets a casa 20% 
E. Informes 
F. Informes/treballs fets en grup 
G. Treballs pràctics amb ordinador 
H. Projectes 
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I. Presentacions  
J. Participació a classe 10% 
K. Informes de laboratori 
L. Participació en el laboratori 
M. Altres 
… 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar habilitat per a entendre el procés de construcció de la 

informació diària a la televisió. [A]. 
• L’estudiant ha de demostrar saber resoldre els problemes més habituals d’un 

periodista d’uns serveis informatius d’un mitjà de comunicació audiovisual. [A+D+J]. 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar saber valorar si un esdeveniment és factible de convertir-
se en notícia i quin lloc ocuparà en un teleinformatiu. [A+D]. 

     Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de demostrar conèixer i saber construir una informació a través de les 

seves múltiples expressions audiovisuals. (A+D+J) 
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(Durant el curs s’utilitzaran documents habituals en una redacció d’uns Serveis Informatius a la televisió).  
 
 
PREPARAT PER: Miquel Peralta Mas  
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