
20739 CURS  DE PERIODISME ECONÒMIC 
 
 
 PROGRAMA-GUIÓ ( El programa s'utilitza com a guió per a a seguir els temes d'acord amb 

alló que és d'actualitat en aquell moment. Per exemple pot passar que dins del tema 'recursos 
naturals' un any es  parli d'aigua, si aquell any preocupa la sequera,  i un altre de nuclears si 
en aquell moment va de  nuclears. En quasevol mai es deixa de fer un tema) 

 
1.- Introducció  16, 18 i 23 febrer 
 
 
 Presentació 
 Conceptes  econòmics 
 
2.- Recursos Naturals   
 
 Alimentació 
 Aigua 
 Energia 
  Petroli, carbó, gas,… 
  Energies renovables 
  Drets de contaminació 
  Urbanisme i paisatge  
 
3.- Treball    
  
 Drets laborals 
 Formació 
 Immigració 
 Competitivitat 
 Atur 
 
  
4.- Sectors econòmics   
 
 Indústria 
 Comerç 
 Publicitat 
 Turisme 
 Noves tecnologies             
 
5.- Infrastructures   
 
 Mobilitat 
 Energia 
 Telefonia i comunicacions       
 
6.- Empresa   
 
 Empresa i innovació 
 Empresa familiar 
 Auditories 
 Dret Concursal 
 
7.-  Empresa i poder     
 
 Constructores 
 Immobiliàries 
 Energia 
 Telefonia i comunicacions 



 Transport 
 Govern empresa 
 Tribunal Competència 
  
8.- Finançament de l'empresa   
 
 Borsa , CNMV 
 Capital risc,… 
 
9.- Moneda i Crèdit   
 
 Banca 
 Caixes 
 Bancs Centrals 
 Fons de pensions i asseguradores 
 
10.- Economia Social  
 
 Sanitat 
 Seguretat Social 
 Habitatge 
       
 
11.- Sector Públic   
 
 Govern central 

Autonomies  
Administració local  
... 
Política econòmica 
Contractació 
Tarifes i regulacions 
Empreses públiques 
Eficiència, transparència 

 
     
 
12.- Unió Europea    
 
 
13.- Economia i territori    
 
 Atractiu de les ciutats 
 Economia catalana 
 
14.- Economia internacional     
 
15.- Informació econòmica   
 
…………………………………… 
ESTRUCTURA DELS TEMES 
 
 Fets  (notícia) 
 Fonts  (informació) 
 Claus (anàlisi periodístic) 
 Protagonistes (persones , empreses i institucions) 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA i DOCUMENTACIÓ 
 

Noticies de premsa // Anàlisi periodístic/ Informes institucionals utilitzats pels periodistes 
econòmics (memòries empreses, informes patronals...) 

 
  
 OBJECTIU veure document annex de justificació 
 
Entendre el que es publica a les seccions d’economia  
Sistema de treball: com una secció d’economia. Analitzar l'actualitat i ententar publicar 
Els estudiants poden elegir les notícies o les qüestions a tractar 
 
 
 AVALUACIÓ 
 
 Evaluació continuada. 
 
  Paricipació a les classes de teoria 
   Assistència 
   Explicació de notícies 
  Pràctiques : anàlisi de temes i publicació de treballs  
 
   

Exàmen final (a favor de suprimir aquest exàmen) 
 
HORARI 
 
 
 Dilluns Teoria 
 Dimarts Tema 
 Pràctica Treball 
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