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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 

L'assignatura COMPRENSIÓ 1 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ EN 
MITJANS DE COMUNICACIÓ pretén preparar al futur lIicenciat en 
Documentació en la tasca analítica deis continguts de la com unicació 
periodistia per aconseguir que I'estudiant estigui capacitat per valorar els 
productes periodlstics que ofereixen els diferents tipus de mitjan s -premsa 
escri ta , radio. televisió i mitjans digitals- en el just terme i com a font 
d'informació documental. 

Aquesta capacita ció ha de permetre als futurs documentalistes disposar deis 
fonaments per desenvolupar la seva tasca en els mitjans de comunicació, en 
gabinets de comunicació, en empreses que treballen amb dossiers de premsa i 
en Qualsevol organisme o institució, sigui públic o privat, en els Quals cal 
gest ionar les nombroses modalitats de roferta informativa actual. 

La complexitat del sistema comunicacional obliga als professionals de la nostra 
area de coneixement a qualificar els productes period ístics en funció de la 
codificació que realitza I'emissor i de les descodificacions que pot ter el 
receptor. També cal tenir presents la intencionalitat del missalge, les seves 
caracteristiques formals , les fonts informatives ¡ncloses o excloses, el public al 
qual s' adre~a i el seu impacte. 

S'estudiara la singularitat de cada mitja -premsa escrita , radio, televisió i 
periodisme di9ital-, les particularitats deis generes periodistics i els processos 
de presa de decisions en els mitjans de comunicació com a elements claus per 
concedir a cada unitat informativa , interpretativa u opinativa el va lor : la 
classificació pertinent. 

Amb aquests coneixements es pretén que el futur lIicenciat en Documentació 
disposi d'una óptica completa, equilibrada i reflexiva deis continguts 
aparentment neutrals que posen cada dia en el mercat informatiu els mitians de 
comunicacló. 

TEMARI DE L'ASSIGNATURA: 
1. 	 El sistema de mitjans de comunicació. 


Concepte de mitja de comunica ció de mas ses. 

La galaxia Gutemberg, la galaxia Marcani i I'era digí taL 


Interacció entre mitjans de comunicació. 
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2. 	 Tipología deis mitjans de comunicació. 
2.1 Agéncies d'informació. 
2.2 Premsa escrita. 
2.3 Rádio. 
2.4 Televisió. 
2.5 Mitjans digitals. 

3. 	 El relat periodístic i la interpretació de la realitat. 

Periodisme: informació o interpretació. 

Fases de la interpretadó 

Informaci6-1 n te rpretació-o p i n ió 


4. 	 Les fants d'informació. 

Definició. 

Classificació de les fants informatives i documentals . 

Obres de referencia. 


5. 	 Comprensió deis generes periodistics. 

La noticia. 

La crónica. 

El perfil. 

L'entrevista. 

La crítica . 

El reportatge. 

El dossier. 

Els géneres d'opinió. 

Els géneres en su ports digitals. 


6. 	 Documentació periodística. 

Evolució deis ser\leis de documentació. 

Característiqu es de la documentació periodística. 

Model de registre. 


7. 	 Els dossiers de premsa. 
8. 	 La presa de decisians en els mitjans. 
9. 	 Ética professional. 
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METODOLOGIA DOCENT: 

L'estudiant és conviat a part icipar en el descobriment del valor de les unitats 
informatives a través de I'analisi morfológica, de contingut i de géneres com a 
eina per determinar la qualitat del periodisme com a font documental. 
L'aprenentatge del temari de I'assignatura es complementara amb la realització 
d'exercicis practics en els quals s'analitzaran els continguts de diversos mitjans 
de premsa escrita, radio, televisió i digitals. La realització d'aquestes practiques 
sera imprescindible per a poder accedir a ,'examen final del curso 
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