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Objectius generals 

- Descriure i reflexionar sobre la tasca i el paper dels periodistes. 

- Analitzar amb esperit crític tot el procés d'elaboració de les informacions a la premsa. 

- Entendre els components (gràfics i textuals) dels mitjans escrits per comprendre millor les 

produccions informatives. 

- Conèixer i aplicar els elements estilístics que configuren els principals gèneres periodístics 

(notícia, perfil, informe, reportatge, entrevista, crònica, crítica, etc.). 

- Introduir-se en la producció d'informació pròpia per potenciar la versatilitat dels alumnes i per 

preparar-los per a les seves pràctiques en empreses. 

 

Metodologia 

Les sessions d'aquesta matèria seran essencialment pràctiques, tenint en compte, a més, que al 

mateix temps s’està impartint Llenguatge Periodístic Premsa. Tot i que presentarem als estudiants 

els rudiments teòrics necessaris per avançar en aquest seminari, ens centrarem preferentment en 

les tècniques específiques que reclamen els diferents mitjans escrits. La reflexió sobre l'ofici, les 

rutines productives i les variades dimensions de la professió també ens resultaran molt útils. El 

vincle amb l'actualitat serà constant. Les novetats del dia a dia ens proporcionaran material de 

treball i, fins i tot, idees per ampliar la bibliografia bàsica del seminari. Aquesta formació serà la que 

garantirà que l’estudiant estigui preparat per poder fer les pràctiques externes obligatòries al segon 

quadrimestre. En aquest, el professor seguirà de prop l’evolució de l’estudiant a les pràctiques. 

Precisament a partir d’aquestes pràctiques i de l’experiència dels alumnes, s’anirà construint 

aquest segon quadrimestre que tindrà un caire més pràctic que teòric i que, pel que fa el contingut, 

serà complementari amb l’aprenentatge i les tasques de l’estudiant a la pràctica externa. 

 

Temari 

A continuació exposarem els eixos temàtics al voltant dels quals girarà el nostre treball. En alguns 

casos no els tractarem seguint aquest ordre, sinó que els combinarem en funció de l'evolució del 



seminari, de les notícies d'actualitat, etc. També cal dir que cada professor adapta aquest temari a 

la dinàmica del grup i també sovint en funció dels temes d’actualitat dels quals se’n fa un 

seguiment exhaustiu. Però, sigui com sigui, aquests seran els continguts fonamentals que caldrà 

desenvolupar pràcticament. 

- Redefinicions dels conceptes bàsics  

La mirada del periodista sobre la realitat externa. Actitud professional i pautes de comportament.  

- Claus per perfeccionar la redacció 

Informació textual. Dades complementàries. 

- Gèneres i formats: Notícia, reportatge, informe, perfil, entrevista, crònica i contracrònica, anàlisi, 

crítica, etc. 

- La documentació i les fonts 

L'arxiu. Relacions amb les fonts. Crisis i esdeveniments extraordinaris a la premsa. Cercant 

primícies. 

- El suport de la informació: agències, diaris, revistes (generalistes, especialitzades, etc.), 

gabinets, internet. 

- L'estructura de la redacció 

De l'editor al becari. Edicions i cobertura territorial. L'organització de la feina. Tecnologies. 

- Com llegir la premsa...  

Elements gràfics. Idees estructurades. Els errors més freqüents. 

- ... Per escriure millor 

L'art de captar l'atenció del públic. Sempre cal fugir dels tòpics. 

 

Sistema d’avaluació 

Cada un dels professors disposa del seu propi sistema d’avaluació. Però, com a trets generals, 

s’avalua que l’estudiant compleixi amb els objectius generals exposats a principis de curs per part 

del professor. Es valora que l’estudiant aconsegueixi una especialització metodològica i teòrica de 

la premsa i que tingui una bona capacitat analítica i pràctica. 

Entre els paràmetres que es requereixen en l’avaluació hi ha l’assistència al seminari, la 

participació, la presentació dels exercicis individuals i en equip amb rigor metodològic i formal, l’ús 

correcte dels equipaments i l’acompliment del calendari establert. 

En el segon quadrimestre, a part de les avaluacions ja esmentades, també es té en compte 

l’estada en pràctiques en empreses de l’estudiant. El professor avaluarà l’estudiant a partir d’una 

entrevista amb el tutor d’empresa i d’una memòria de pràctiques que obligatòriament ha de 

presentar l’estudiant. Els motius pels quals l’estudiant pot suspendre les pràctiques són els 

mateixos que es contemplen en els convenis firmats entre la facultat i l’empresa. Es pot donar el 

cas d’aprovar les estades en empreses i suspendre el seminari –en aquest cas l’estudiant haurà de 

repetir el seminari, però no l’estada-, però en tots els casos un suspens de l’estada en empreses 

significa suspendre el seminari i haver de repetir les pràctiques. 



En acabar el curs, l’estudiant ha de demostrar determinats coneixements relacionats amb el mitjà 

específic del seminari i també un mínim, però exigible ventall d’habilitats i destreses. L’estudiant no 

només ha de conèixer i saber, també ha de començar a saber fer i saber ser periodista. 

 

Bibliografia 

BURGUET, F. (1997). Construir les notícies. Una teoria de la redacció periodística. Barcelona: 

Dèria editors-Papers d'estudi. 

DE FONTCOBERTA, M. (1993). La noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona: Paidós. 

DIEZHANDINO, P. (1994). El quehacer informativo. Bilbao: Universidad del País Vasco. 

GOMIS, L. (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. 

GRIJELMO, Á. (1997). El estilo del periodista. Madrid: Taurus. 

 - (2000). La seducción de las palabras. Madrid: Taurus. 

LÓPEZ, M. (1995). Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación. Barcelona: 

Paidós. 

MARTÍN SERRANO, M. (1986). La producción social de comunicación. Madrid: Alianza Editorial. 

MARTÍN VIVALDI, G. (1998). Géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo. 

MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L. (1991). Curso general de redacción periodística. Madrid: Paraninfo. 

RODRIGO ALSINA, M. (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós 

SÁEZ, A. (1999). De la representació a la realitat. Propostes d’anàlisi del discurs mediàtic. 

Barcelona: Dèria editors-Papers d'estudi. 

SALAVERRÍA, R. (2005). Redacción periodística en Internet. Pamplona: Eunsa. 

SIMELIO SOLA, N. (2004). Relaciones sociales y recambio generacional en la prensa española: de 

1974 a 2004. Alcorcón: Koobeht International España. 

TUCHMAN, G. (1978). La producción de la noticia. Barcelona: Gustavo Gili. 

VAN DIJK, T. (1996). La noticia como discurso. Barcelona: Paidós. 


