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a. Objectiu de l’assignatura 
 
  
  
 L’assignatura de Gèneres informatius i interpretatius vol proporcionar als 
alumnes les bases teòriques, els arguments crítics i les eines pràctiques que els permetin 
observar l’evolució dels gèneres en els mitjans i, al mateix temps, la seva aplicació en el 
desenvolupament d’una tasca professional adaptada als canvis que reclama la societat 
de la informació. 
 Els criteris de classificació dels gèneres són diversos i, consegüentment, objecte 
permanent de  discusió i debat. Al món anglosaxó se sol parlar de dos únics gèneres 
periodístics: el que serveix per comunicar fets (informació) i el que exposa i defensa 
determinades idees (opinió). Altres tradicions periodístiques i teòriques postulen que 
aquesta classificació és incompleta i poc realista, perquè la informació inclou 
generalment interpretació en graus diversos. Una proposta intermèdia estableix tres tipus 
de gèneres bàsics: la informació, la interpretació i l’opinió. La distinció entre els gèneres 
és pedagògicament recomanable alhora que planteja força dubtes, la qual cosa justifica 
la importància d’una assignatura com aquesta, sobretot per potenciar la reflexió de 
l’alumne i futur professional del periodisme sobre aquests conceptes aplicats a 
l’elaboració de comunicació periodística. 
 
 
 
b. Temari 
 
1. Realitat i representació de la realitat: la intermediació. Les versions periodístiques de 
la realitat. El discurs informatiu. Recursos informatius, narratius i descriptius.  
2. Mites i ritus de la tasca informativa: objectivitat, imparcialitat, distanciament, 
veracitat, precisió i rigor. Coneixement comú i coneixement científic.  
3. Origen i evolució dels gèneres periodístics. 
4. Informació, interpretació i opinió: fronteres i falses fronteres. 
5. Els gèneres periodístics i els suports mediàtics (impresos, àudio-visuals, electrònics). 
Diverses classificacions. 
6. Gèneres i estils. 
7. La interpretació en el marc de la societat de la informació. 
 



8. La crònica. El cronista: informador especialitzat i testimoni dels fets. Tipologia i 
models: crònica informativo/interpretativa, crònica interpretativo/informativa i crònica 
d’opinió. Crònica principal i crònica complementària. Estructures, formats i estils. La 
crònica en les diverses seccions i àrees especialitzades d’un mitjà. Adaptació de la 
crònica a altres suports mediàtics (àudio-visuals i electrònics). Preparació i estructura de 
la crònica. 
9. L’entrevista.  L’entrevistador: aptituds i coneixements. L’entrevista com a font 
informativa i l’entrevista com a gènere periodístic. Tipologia i models: de la informació 
de cites a l’entrevista de personalitat. Estructures, formats i estils. L’entrevista en les 
diverses seccions i àrees especialitzades d’un mitjà. Adaptació de l’entrevista a altres 
suports mediàtics (àudio-visuals i electrònics). Preparació, realització i projecció de 
l’entrevista. 
10. El retrat: gènere autònom i recurs complementari (especialment, de l’entrevista). 
Recursos del retrat. Estructures, formats i estils. 
11. El reportatge. Tipologia i models: del reportatge informativo/interpretatiu al 
reportatge creatiu. El reportatge d’interès humà. El gran reportatge. Estructures, formats 
i estils. El reportatge en les diverses seccions i àrees especialitzades d’un mitjà. 
Adaptació del reportatge a altres suports mediàtics (àudio-visuals i electrònics). 
Preparació, realització i projecció del reportatge. 
12. Altres peces periodístiques informativo/interpretatives: l’article i l’informe. L’article 
a les revistes setmanals i d’altres periodicitats: el model Time i les diverses variants. 
L’informe: estructura, format i estil. 
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Pràctiques 
 
Al llarg del quadrimestre es realitzaran pràctiques enfocades a l’elaboració de textos 
amb les característiques dels gèneres explicats a classe, fonamentalment cròniques, 
entrevistes i reportatges. Entrevistes i reportatges podran treballar-se en grups de 3 o 4 
persones, si bé l’elaboraió final serà majoritàriament indicidual. 
 
Mètode d’avaluació 
 
El metode aconsellable és el d’avaluació contínua, a partir de pràctiques  puntuables que 
es concretaran en l’elaboració d’un mínim de dues cròniques, dues entrevistes i dos 
reportatges. La nota final s’obtindrà realitzant la mitjana dels exercicis puntuables, als 
quals s’afegiran les qualificación de les proves de teoria. Tots els alumnes tenen dret, 
òbviament, a l’examen final. 
 


