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1. Objectiu de l' assígnatura 

L'especialitzaci6 period1stica prové de la necessitat 
d'analitzar la complexitat de la societat actual. El generalisme 
juga un paper útil mentre es tracta d'informar superficialment 
sobre allo que succeeix. Pero la necessitat d'interpretar amb la 
maxima precisi6 possible la realitat introdueix l' acti vitat 
periodistica en el m6n de la complexitat, i requereix 
coneixernents profunds sobre temes especifics: política, economia, 
cultura ... i, en aquest cas, ciencia i tecnologia. 
L'especialització esta lligada també amb un nou enfocament 
deontologic: la responsabilitat social del periodista. 

Pero el corpus teóric del periodisme espec.ialitzat perd 
sentit si s'allunya d'una especialitat concreta. Cal construir 
una teoria del periodisme especialitzat, pero també cal aplicar
la paral·lelament en un marc determinat. En aquest sentit, els 
estudis sobre periodisme especialitzat en el mare de l' Estat 
espanyol van néixer al voltant de la comunicaci6 científica i 
tecnologica, perqué és en aquest camp on es feia més palesa la 
necessitat del rigor metodologie i informatiu, i la dificultat 
d'accedir a les fonts sense coneixements fonamentats. 

¿Per que, dones, periodisme espeeialitzat en comunicaci6 
científica i tecnológica? 

En primer lloc, per la presencia creixent en els mitjans i 
perque respon molt clarament als reptes del nou periodisme 
responsable. En efecte, la ciencia i la tecnologia estan 
impregnat tots els racons de la vida quotidiana i exerceixen una 
influencia fonamental sobre el present i el futur de la 
humanitat. Centenars de revistes setmanals, mensuals o d 'un altra 
periodicitat (de divulgaci6, científiques en general, 
informatiques, mediques, de medi ambient .. . ) , suplements 
especial s en el diaris i espais en els mitjans audio -visual s han 
fet que els fenómens científics i tecnológics, abans 
inescrutables, promoguin l'atenció deIs ciutadans. 

En segon lloe, perque permet delimitar més clarament els 
objectius d'investigació dins de l'activitat universitaria. En 
t ots aquests mares, s' obre un camp d' investigaci6 ampli, en molts 
casos sense explorar . en els quals incervenen l' analisi histórica 
de l a comu~icació científica, l ' observaci6 deIs nivells de 
comunicació entre els cientifics, els estudis deIs cedis 
lingüístics, l' adaptació deIs generes segons els nivells de 
ecmunicaci6 especialitzada, els problemes que planteja la 
divulgació, l' aplicaci6 practica de la informació en els diversos 
mitjans, :lo el disseny d'estrategies de comunicaci6 global i 
específica des deIs centres corporatius 1. de producci6 
científica. 



2. Temari 

a. Introducci6 

l. La ciencia en el mare de la comunicaci6. Els sistemes i 
els procesaos de conrunicaci6. La comunicaci6 global. La 
comunicaci6 Qe maases. La comunicaci6 segmentada. La 
comunicació personalitzada. La comunicaci6 informativa i la 
comunicaci6 persuasiva. La comunicaci6 orquestrada. La 
comunicaci6 directa i la comunicaci6 intermediada. La 
interpretaci6 de la realitat complexa: la comunicaci6 
especialitzada. Perfil del comunicador especialitzat en 
ciencia i tecnología. :rUs cinc cercles de la comunicaci6 
científica. Bines d ' investigaci6: l'arqueología 
informativa. 

2. L'estat de la ciencia. Blernents d'una filosofía i d'una 
sociología de la c1encia. Ciencia i historia: la 
trajectoria del progrés cientlfic i tecnológic o La ciencia 
en el m6n actual: els eixos de l'aven9 cient1fic i el seu 
impacte global. El repte del medi ambiento 

3. Ciencia i societat. La ciencia com a institució. La 
ciencia com a mitja de producci6. Ciencia i consciencia. 
Ciencia i humanisme. Ciencia i ideologia! la projecci6 
progressista i la projecció reaccionaria. utilitzacions 
positives i negatives de la ciencia. La ciencia, la 
tecnologia i la guerra . Les falses ciéncies. 

4. El futur 
d ' una nova 
comunicaci6. 

de la comunicaci6 i de la 
societat. Nous escenaris 
Ciencia i prospectiva. 

b. La comunicaci6 de la ciencia 

ciencia . 
i noves 

L'horitz6 
eines de 

5. La comunicaci6 entre els científics. Les revistes 
c i entífiques especifiques i les revistes generalistes de 
referencia, canal basic de comunicació de la ciencia pura 
i aplicada. Credibilitat , qualitat i notorietat. Les 
revistes cientifiques com a font del periodisme científico 
Els generes: l' article científic i la seva estructura. 
Nonnes de redacci6 i d'estil. Les reunions , congressos i 
simposis. Els posters científics. La comunicaci6 
e l e c trónica . El paper del professi onal de l a ccmunicaci6 en 
aquest marco 

6. La c omunicac i 6 c o rporativa de la cienc i a . Estructura i 
func i 6. La c omunicac ió en un c ent re d' investigaci6 
cient ífica . La comunicació e n una universitat. La 
comunicaci6 en un centr e sanita r i d e referencia . De l es 
ofic i ne s d e premsa a ls departaments de c omunicac i ó global. 
Estr~ctura, ob j ectius i funcions d' un departament de 
comun i c aci6 en una insti tuc ió cientí f ica . Comunicaci6 
interna i comunicaci6 externa . La relació amb els mitjans. 
El ements per a una estrategia de comunicaci6. 



7. Científis i / o periodistes. Les re-lacions ent:r:e els 
científics i els periodistes. El periodisme científic: 
característiques gene:r:als, tipoLogia i models. Llenguatge 
periodístic i llenguatge científic : la transcodificació del 
missatge cientific. Els temes. Les fonts del periodisme 
científico L ' actualitat i la contextualització. La 
desinformació ~ El periodisme científic com a font 
d'informació per als investigadors. 

8 . La di vulgació de la ciencia (1). Les revistes d' al ta 
divulgació : estructura, generes i estils. Les revistes de 
divulgació combinada : estructura, generes i estils. Le s 
revistes de divulgació massiva: estructura, generes i 
estils. La ciencia coro a espectacle i el sensacionalisme 
científic. Les revistes de sector: informatiques, d r alta 
tecnologia, etcetera. 

9. La divulgació científica (2 ) . L'assaig de divulgaci6: 
els gran s divulgadors i la seva obra. Ciencia i literatura. 
La c~encia ficció i la fantasia científica. Ciencia i 
cinema . Museologia de la ciencia. El museu com a mitja de 
comunicac~o de la c~encia i de la tecnologia . Museus 
inter actius. Museus generalistes i museus especialitzats. 
El planeta electronic : la divulgació de la ciencia a les 
xarxes. El periodisme electrónic. Els CD - r oms. EIs jocs 
científics. 

10 . La informació i la divulgació científiques (1 ) : la 
premsa generalista. Presencia de la ciencia segons el 
models de mitja: de referencia, populars, sensacionalistes. 
La cultura dividida i el calaix de sastres de l'area de 
societat . El recorregut de la informació científica. 
Subespecialitzacions segons arees i temes. Transversalitat: 
la dimensió científica de totes l es arees temat i ques. El 
concepte de notícia en la informació s ob r e ciencia i 
tecnologia. EIs generes en e l period i sme científico 
Tecniques del periodisme d'investigació aplicades al 
periodisme científic. Els suplement s en e l s d i aris . Els 
setmanaris d ' informació general. 

11 . La info rmació i l a d ivulgació científique s (2 ) : la 
radio . Les caracterís t iques del mitja. La ciencia c om a 
notícia d' ac t ualitat. Programes s obre t eme s cient í fics; 
model s. Pr e sencia d e l a cienc i a en e ls debats i les 
certúl i e s . Pr esencia de la c ~encia e n el s magazines. 
Docume ntal s i p r og r ame s monografics . 

1.2. La informació i la divulgació científique s (3 ) : la 
televis i ó. Caracte rístiques del mitja. El pode r de l a 
~matge . La ciencia com a notícia d' actual itat. Programes 
sobre cernes cientí fi cs : mode l s . Pr esencia de la c i encia e n 
els debats i les tertúlies . Presencia de la ciencia e n els 
magazines. Documentals i programes monografics. Cinema i 
video ciencifics . El documental científico 



13. El periodisme sanitari: caract erístiques generals, 
tipologia i models. EIs temes. Les fonts. Les rutines 
informatives i de treball. Mitjans especialitzats . 

14. El periodisme mediambiental: característiques generaIs, 
tipologia i models. EIs temes. Les fonts. Les rutines 
informatives i de treball. Mitjans especialitzats. 

3. A valuaci6 

a. Avaluació continuada (per a aquells alumnes que 
assisteixin regularment a classe) sobre practiques que es vagin 
fent durant el curs. Aquesta avaluació inclou dos exercicis 
practics obligatoris: 

.. un treball periodlstic d' investigació sobre un tema 
relacionat amb la ciéncia i/o la tecnologia (presentat en 
forma de repor tatge escrit o gui6 radiofonic, guió per a un 
documental cinematografic, pagina web, guió per a CD - rom) 
.. Treball d'arqueologia sobre una informaci6 apareguda en 
un mitja, segons les normes que es donaran a classe. 
b . Per insuficiencia o defecte de l'anterior avaluaci6, 

l' alumne sempre podra conservar el dret a presentar-se a l' examen 
final, única alternativa per a aquells que no hagin assistit 
regularment a classe. L'examen tindra un caracter teoric-practic 
i versara sobre el contingut d'aquest programa. En qualsevol cas, 
els treballs de curs i les practiques realitzades serviran per 
a millorar la nota final. 
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