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Objectius de l’assignatura: 
 
Dominar la terminologia de les temàtiques especialitzades més comunes als 
mitjans de comunicació i les estratègies comunicatives que convé aplicar a la 
informació especialitzada de divulgació periodística. 
 
Temari: 
 
1. Llenguatges d’especialitat 
 
Definició; funcions lingüístiques i textuals; classificació; nivells d’especialització 
i exemples d’informacions especialitzades de nivell diferent. 
 
2. Els llenguatges d’especialitat i la terminologia 
 
Definició de terme; característiques dels termes; formació dels termes 
neològics (de forma, significat, manlleus i calcs); normalització terminològica; 
comunicació especialitzada i normalització lingüística; exemples de correcció i 
precisió terminològiques. 
 
3. La informació especialitzada de divulgació  
Definició; el periodisme especialitzat en la divulgació; els objectius de la 
divulgació; els gèneres de la informació periodística especialitzada de 
divulgació; exemples sobre gèneres i objectius de la divulgació periodística. 
 
 
4. L’elaboració d’una informació especialitzada de divulgació periodística 
  
Característiques generals; fonts de la informació especialitzada; tècniques 
d’elaboració; l’adequació a un format periodístic d’actualitat; exemples 
d’elaboració d’informacions de divulgació periodística. 
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Metodologia Docent 
 
Pràctiques:  
 
1. Traducció d’informacions periodístiques especialitzades. 
2. Transformació d’una informació especialitzada en informació periodística de 
divulgació. 
3. Elaboració d’un reportatge d’informació periodística especialitzada a partir de 
diverses fonts. 
4. Exercicis teòrics i pràctics de cada capítol. 
 
Sistema d’avaluació: 
L’avaluació serà continuada al llarg del curs i consistirà en la valoració de les 
pràctiques esmentades. 
Els qui no superin l’avaluació del curs o bé vulguin millorar-ne la nota hauran de 



presentar-se a l’examen final. 
Observacions: Aula amb vídeo 
 


