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L’objectiu és donar a l’estudiant l’oportunitat de centrar-se durant tot el  
curs en una de les tres principals branques del periodisme: premsa  
escrita, periodisme televisiu o periodisme radiofònic. Per tant, l’estudiant  
haurà de triar només un d’aquests tipus de mitjans informatius. Seran  
dos seminaris quadrimestrals en què l’estudiant tindrà un mateix  
professor. Durant el primer quadrimestre el professor insistirà i  
aprofundirà en les nocions bàsiques relacionades amb cadascuna de  
les tres especialitats. Aquesta formació serà la que garantirà que  
l’estudiant estigui preparat per poder fer les pràctiques externes  
obligatòries el segon quadrimestre. En aquest quadrimestre, 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 seguint la formació d’aquests, que tindrà un caire més  
pràctic que teòric pel que fa al contingut i serà complementari amb  
l’aprenentatge i les tasques de l’estudiant a la pràctica externa.  

TEMARI  

Seminaris de premsa escrita 
 
S’aprofundirà en la tècnica que es correspon al mitjà escrit del  
periodisme. S’insistirà en els diferents gèneres periodístics,  
principalment dels diaris, aprofundint en: les rutines periodístiques, el  
tipus d’empresa del sector, les eines utilitzades, etcètera. Aquest  
seminari, com és habitual, tindrà un gran contingut pràctic i utilitzarà  
sovint els ordinadors de la facultat. 
 
Seminaris de periodisme televisiu 
 
S’aprofundirà en la tècnica que es correspon al mitjà televisiu del  
periodisme. S’insistirà en els diferents gèneres periodístics que es  
poden trobar a televisió. S’aprofundeix sobretot en les rutines  
periodístiques, el tipus d’empresa del sector, les eines utilitzades,  
etcètera. Aquest seminari, com és habitual, tindrà un gran contingut  
pràctic. S’utilitzarà el material tècnic de què disposa la facultat: càmeres,  
sales d’edició, plató, etcètera. 
 
 
Seminaris de periodisme radiofònic 
 
S’aprofundirà en la tècnica que es correspon al mitjà radiofònic del  
periodisme. S’insistirà en els diferents gèneres periodístics que es  
poden trobar a la ràdio. S’aprofundeix sobretot en les rutines  
periodístiques, el tipus d’empresa del sector, les eines utilitzades,  
etcètera. Aquest seminari, com és habitual, tindrà un gran contingut  
pràctic. S’utilitzarà el material tècnic de què disposa la facultat,  
principalment l’estudi de ràdio. 



SISTEMA D'AVALUACIÓ  

Cada un dels seminaris disposa del seu propi sistema d’avaluació i està  
molt condicionat al tipus de mitjà escollit. Però com a trets generals  
s’avalua que l’estudiant assoleixi els objectius generals exposats a  
principis de curs per part del professor. Es valora que l’estudiant  
aconsegueixi una especialització metodològica i teòrica del mitjà en  
concret 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 tenen en compte les pràctiques de l’estudiant en empreses. El  
professor avaluarà l’estudiant a partir d’una entrevista amb el tutor de  
l’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–, tan mateix, en tots els casos, un  
suspens de l’estada en empreses significa suspendre el seminari.  

  

 


