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Objectius generals  

- Conèixer i analitzar els diversos programes informatius que ofereixen les principals cadenes 

de televisió. 

- Dominar els diversos gèneres que tenen cabuda en un informatiu diari de televisió (notícia, 

entrevista, reportatge, informe, perfil, etc.) 

- Iniciar-se en la tasca de l’ENG, el reporter polivalent, ja que és una feina completa que 

domina tots els aspectos de l’elaboració del reportatge televisiu: redacció, producció, gravació, 

edició i locució. 

 

Metodologia 

El seminari es fa al llarg dels dos quadrimestres del curs i les sessions d'aquesta matèria seran 

essencialment pràctiques. Cal tenir en compte, a més, que al primer quadrimestre l’estudiant té 

l’assignatura obligatòria Llenguatge Periodístic Televisió. El seminari treballa, en la mesura del 

possible, amb premisses professionals, com la dinàmica, l’exigència, la flexibilitat i l’organització 

que es pot trobar en qualsevol redacció. El seguiment i l’anàlisi de l’actualitat serà fonamental 

perquè a partir d’ell l’estudiant haurà d’introduir-se en la producció d’informació pròpia. Ja que 

el periodisme televisiu és, sobretot, una feina d’equip, les sessions del seminari de televisió 

s’organitzaran perquè l’alumne treballi de manera conjunta amb altres estudiants. Amb aquest 

objectiu al final de cada quadrimestre s’enregistren dos informatius amb els reportatges gravats 

al llarg d’aquest període. En aquests informatius els alumnes asumeixen totes les feines 

(realització, vtr, càmeres, regidor, so, etc.) El funcionament del seminari de tercer de televisió 

està ideat perquè al segon quadrimestre l’estudiant estigui preparat per poder fer les pràctiques 

a les empreses televisives que tenen conveni amb la facultat.  

 

Temari 

1. El funcionament dels serveis informatius d’una cadena de televisió. Quins són i com 

s’articulen els departaments: redacció, producció, documentació, disseny gràfic, etc. 

Organigrama de la redacció: Seccions, equips d'edició, equips de rodatge. Organigrama 

funcional: Com s'elabora un informatiu, com es cobreix un reportatge, el consell de redacció, 

etc.  

2. Cobertura d’un fet noticiable: material, desplaçament, "timing",   gravació, redacció, 

editatge, etc. Pràctiques de rodatge. Llenguatge visual: Els diferents plans, enquadrament, 



significat,  posicions de la càmera, valor informatiu de cada pla, etc. i funcionament de la 

càmera: blancs, filtres, guanys, controls de so, macro.  

3. Edició: coneixement del programa d'editatge no lineal, Final Cut. Lleis de l'editatge: ràcords, 

relació entre planos, noció de ritme i  llenguatge fílmic. La síntesi narrativa: la sequència, base 

de la informació visual. 

4. La redacció per televisió: claretat, concissió, bona estructura narrativa. Relació entre 

imatge i text, en quin cas mana cadascuna. 

5. Els diversos gèneres informatius: entrevista, crònica, informe, notícia, reportatge.  

6. El treball davant la càmera: “stand up’s” i presentació. 

 

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. L’avaluació del seminari és continua i això vol dir que es valora tant el 

resultat final de la feina elaborada per l’estudiant com l’actitud, la competència i la capacitat de 

treballar en equip durant el procés d’elaboració. L’assistència és obligatòria, així com també la 

participació i la presentació de treballs individuals i en grup.  

Al segon quadrimestre, a banda de la feina de seminari, el professor també té en compte la 

tasca de l’estudiant a l’empresa de pràctiques. 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. 
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