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Objectius

GENERAL

Des d'un punt de vista general l'assignatura pretén proporcionar una base teòrica i pràctica de coneixements
que permeti a l'alumne adquirir competències informacionals relatives tant a l'organització i gestió
documental com a la resolució de necessitats informatives pròpies de l'activitat periodística.

ESPECÍFICS

Conèixer la dimensió instrumental de la Documentació, així com la utilitat de les seves tècniques i
serveis, en l'exercici professional i per a la millora qualitativa del producte periodístic.

Mostrar quines són les necessitats informatives més habituals en la tasca periodística i aprendre a
resoldre-les mitjançant l'ús dels recursos informacionals més adients.

Saber aplicar, de forma bàsica, tècniques d'anàlisi, descripció i gestió de documents periodístics.

Conèixer les diferents tipologies de serveis, recursos i fonts d'informació, especialment les més
indicades i útils per a l'exercici del periodisme.

Adquirir coneixements avançats de cerca i recuperació d'informació en entorns digitals.

Saber valorar la qualitat i fiabilitat de la informació documental, així com potenciar un ús ètic i legal de
la mateixa.

Aprendre a documentar-se, és a dir, a proveir-se d'informació rellevant, fiable i rigorosa per a
l'elaboració de productes periodístics.

Competències

Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la deontologia professional del periodisme en la planificació de la gestió documental
periodística.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

1. DOCUMENTACIÓ I PERIODISME

La Documentació periodística. Funció de la documentació en la producció periodística. Unitats d'informació.
El servei de documentació en els mitjans. Necessitats informatives de l'exercici professional.

2. TRACTAMENT I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El tractament documental com a pont per a la recuperació de la informació. Anàlisi formal i de contingut.
Llenguatges documentals. Indexació orientada al periodisme.

Recuperació d'informació en fonts electròniques. Les bases de dades documentals. Llenguatges
d'interrogació de bdd.

3. LES FONTS DOCUMENTALS

Introducció: concepte i tipologia. Fonts de referència: lingüístiques i terminològiques, d'informació biogràfica i
institucional, geogràfiques i geopolítiques, cronològiques, d'efemèrides i esdeveniments.

4. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES

Catàlegs bibliogràfics, bases de dades de sumaris, resums i citacions, portals editorials, buscadors
acadèmics i repositoris digitals.

Recursos d'accés a notícies: hemeroteques, índexs, bases de dades de premsa, quioscs virtuals, serveisde 
 i , buscadors de notícies, seguiment d'informacions a les xarxes socials.clipping broadcastmonitoring

Directoris de recursos periodístics a Internet.

5. FONTS D'UTILITAT PERIODÍSTICA

Fonts per al periodisme de dades: serveis estadístics i portals de dades obertes de les administracions
públiques. Dades sobre difusió i audiència de mitjans.Recursos d'accés a notícies: hemeroteques, bases de
dades de premsa, quioscs virtuals, serveisde  i , buscadors de notícies,clipping broadcastmonitoring
seguiment d'informacions a les xarxes socials. Fonts gràfiques, audiovisuals i sonores. 

Metodologia
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Metodologia

 és una assignatura de naturalesa eminentment pràctica que, des del punt de"Documentació periodística"
vista metodològic, persegueix l'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'aplicació dels continguts teòrics que la
integren, a la resolució d'exercicis i casos pràctics relacionats amb la cerca d'informació. Aquestes activitats
es presenten sempre contextualitzades en escenaris propis del periodisme i la comunicació en general, la
qual cosa permet a l'estudiant copsar la utilitat i el paper que juguen les tècniques documentals en la seva
professió futura.

Es realitzen sessions teòriques i pràctiques en aules informatitzades. El treball pràctic és sempre per
parelles i, en alguns casos, en petits grups. La finalitat d'aquest sistema de treball és potenciar un
aprenentatge entre iguals que l'equip docent considera altament efectiu i enriquidor.

En la mesura del possible, s'intentarà comptar, en alguna/es de les sessions, amb la presència de
professionals de la documentació periodística que compartiran les seves experiències amb els estudiants.

: en el marc de l'assignatura és una eina força dinàmica, és per això que s'aconsella alsCampus Virtual
estudiants la seva visita periòdica, així com la participació en els espais habilitats per a tal fi.

S'informa que tota la comunicació amb els docents de l'assignatura haurà de fer-se exclusivament a través
de la missatgeria del Campus (no a l'adreça electrònica institucional). L'alumne també podrà ser atès de
manera presencial, si aixího desitja, en els horaris de despatx del professorat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques de laboratori 22 0,88 2, 3, 4, 5, 6, 7

Seminaris 15 0,6 1, 2, 5

Teoria. 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 7

Tipus: Supervisades

Conferències d'especialistes en documentació de mitjans. 3 0,12 1, 2, 5, 6, 7

Tutoria 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Lectures. 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 7

Projecte grupal de síntesi. 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Temps de lliure disposició (estudi, participació en fòrums virtuals, etc.) 36 1,44 3, 4, 6, 7

Avaluació

L'assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. La qualificació mínima per superar-la és de 5 punts
(sobre 10). Els elements d'avaluació que es consideren són els següents:

Autoinforme (pes = 15%): es tracta d'una reflexió al voltant dels continguts apresos i el propi procés
d'aprenentatge. Es realitza individualment.
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 (pes = 35%): es realitzarà un examen sobre els continguts teòrics iProva individual de coneixement
pràctics de la matèria. Aquest inclourà qüestions de resposta breu i/o múltiple, relació de conceptes, selecció
veritable/fals, així com qüestions pràctiques.

 (pes = 35%): activitat que es porta a terme en equip i durant les darreresProjecte grupal de síntesi
sessions del curs. Requereix l'aplicació integrada dels continguts treballats. Consisteix a documentar un
tema per a l'elaboració d'un hipotètic producte periodístic. La seva avaluació valora tant la presentació (oral i
escrita) com el contingut.

 (pes = 15%): aquest concepte valora l'esforç, dedicació i adequadaSeguiment general de l'assignatura
gestió del temps de l'alumne mitjançant el seguiment de l'assistència a les sessions pràctiques, així com de
la realització i lliurament puntual de les activitats proposades per l'equip docent. Cada incompliment per part
de l'estudiant es penalitzarà amb -0.5 punts, dins d'aquest concepte,.

REAVALUACIÓ:

Els alumnes que, havent realitzat totes les activitats d'avaluació obligatòries, no hagin superat l'assignatura,
podran accedir a una reavaluació, sempre i quan, la seva qualificació final hagi estat igual o superior a 4
punts.

També podran ser reavaluats els alumnes que, tot i haver superat l'assignatura, vulguin millorar la seva
qualificació final. En aquest darrer cas, caldrà comptar amb el vistiplau previ de la professora responsable.

La reavaluació consistirà en una prova única sobre els continguts teòrics i pràctics del curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Autoinforme 15% 0 0 3, 4, 6

Prova individual sobre els continguts teòrics i pràctics de

l'assignatura

35% 2 0,08 2, 3, 7

Seguiment general de l'assignatura 15% 0 0 2, 3, 4, 6, 7

Treball grupal de síntesi 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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