
PROGRAMA 

L1icenciatura de PERIODISME 

W!rs. 1999-2000 

Assi~natura: PERIODISME D'INVESTlGACIÓ 

.(Qili: 20753 

Nombre de erédits: 5 (Teona. 2: Prácllca, 3) 

Semestre: Segon 

Professor responsable: DARíO GIMÉNEZ DE CISNEROS 

Objectius docents: 

• Comprendre que és la Imestigació Periodística i ensinislrar-se en un grau 

suficient per a poder iniciar-se en I"e\crcici professional. 

• Aprendre a seleccionar els temes ¡casos idonis per a ésser treballats amb 

aquesta modalitat de pcriodisme. 

• Dislingir les metodologles en funció deis dl\ erSQS mitJans de comunicació. 

conei\cr els formats més adicnls per a cadascú i practicar el dissen) de les 

sevcs estructures internes. 

• Coneixer els metodes i tecniques que es practiquen professionalment i 

c'i.plorar-ne de nous. 

• Detectar les fonls informati\ es especifiques. conei\.cr els seus 

condicionaments i ensinistrar-se en el seu maneig. 

• Aplicar els límits etics i deontologics que marquen la leglslació \'igent i les 

di\'erses normati\es professionals. 
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• Ensinistrar·se en el treball en equip mitjan~ant la rl!alització d'un reportatge 

d'in\csligacló en condiclOns reals. 

Temari: 

J. Que és la Investigació Periodística (11'). Requisits básics. Caracterització 
personal i professional del periodista investigador. Els enemics de la IP. 

2. Les eines de la IP: tcmps. diners. utillatge. aexius. agenda. telefon. 
ordinador. ctc. Organització il!tcrna. Com s'administra un treball 
d'in\CSligació. 

3. Selecció de temes) casos. Detecció de I'orlgen. ¡nteres genl:ral i ¡nteres 
periodístico Condicionaments. El mapa teminic. 

~. Casuística. Definició i descripció de I"objectiu: arees d·interés. Formulació 
d·hipotesls de treball. Delerminació de I"ámbil geográfic I de I"abasl 
temporal de la imestigació. Casos singulars i colectius tipificats. 

5. Documentació previa: requisits. tipología. metodología del buidatge. 
Miljans eleclrónics: nU\egació per Interne!. Elaboració del ··dossier·. 

6. Fonls personals: idenlificació. graus d·implicació. disponibililat i validesa: 
ordre d·abordalge. 

7. ESlralegies d·abordalge immedial: perquisició (entre, iSles. enquestes). 
cimbell. suplantació de personalila!. infillració. evidencia. 
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8. El marc jurídic de la I P. Elica i deontologia. ;-.Iormes legals especifiques. La 
invcstigació cam a denúncia. Secrcl professiona! i prOlccció de f01115. 

9. El procés de \ erificació. Tactiques d' acabament. 

10. L· elecció del miljá. Tipologia general. Condlcionamenls en rMio i TY. 
Diferencies segons la periodicitat en premsa escrita. La sortida editorial. 
Mitjans electronics: difusió ()1I fine i multimedia. 

11. Els formals. Tipologia segons els di\ ersos mitjans. Estructura interna deis 
lreballs d·i", eSligació. Com es planifica un lIibre. 

12. La redacció: estructura c\assica i alternati\es (reportatgc no\c!·!at. ~ou 
Pcriodisme. etc.) El seguiment. L' especialització, 



Bjbljo~rafja basjea: 

- Caminos Mareet, José Mil, Periodi.'lno de In\'{!Hi~(Jcián. Teoría y 
práclica. Madrid: Síntesis . 1997 

- Carrillo, Mare el al. Gllíajurídica del paiodisla. Barcelona: Bosch. 
1991 

- Gutiérrez, José Luis. "Periodismo de imestigación". A Ansan. Luis 
María el. al.: COllfra el poder. Madrid: Ternas de ho}. 1996 

- IRE (InvestigatiH Reporters and Editors). /00 CO/llplller.assüled 
Srories. NeIV York: Columbia. 1995 

- Pawlick, Thomas./nvesligari\'t! Rel'orfill~: A Ca\eho()/..:. Nc\\/ York: 
Rosen Press. 1982 

- Quesada, Monlserrat. La im't!sfh.:ación {Jt! riodf'fica: I!I caw espu!io/. 
Bareeiona: Ariel. 1987 

- Quesada, Monlserrat. Pl!riodisl11o de im'e_\lir.:lIción () f!! derecho a 
dellwu,:iar. Barcelona: Editorial Cims'97. ColeCl::ióll «Libros de 
Comunicación Global». 1997. 

- Rambo. D. «La evolución del reporterismo in\cstigati\'o». Revista 
AEDE. nO 9. 2° semestre 198-+. pago 21. 
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- Reyes, Gcrardo. Periodi.\/llo de im't!.\figacióII. Miami: Programa 
Latinoamericano de Periodismo de la Uni\ersidad lnteenacional de Florida 
y Editorial Trillas. 1996 

- Rodríguez, Pepe. Periodismo de if/vesligaciúlI: T¿(,lli~'as y estrategias. 
Barcelona: Paidós. 199-+ 

- Secanella, Petra Maria. Periodismo de illl'e _~',i~aciáJ1. Madrid: Tecnos. 
1986 

- VV.AA. üllldioI de PeriodÍIlica VI: NlÍmero mOl/O¡¡ráfico dedicado al 
Periodismo de Investigadón. Vigo: Sociedad Española de Periodística. 
1998 

BjbljQ2rafia complementaria: 

- Bernstein. Carl i \Vood\\ ardo Bob: El escúnda/o Wafen,:ale. Barcelona: 
Euros. 197-+ 

- Bonete. Enrique: ÉTicas de la illformadl'lI r deon!(}lo~ías del periodismo. 
Madrid: Tecnos. 1995. 

- Capote. Truman: A \oll~re fria. Barcelona: Bruguer •. 1979 
- Enzensberger. Hans Magnus: PolíTica r delilo. Barcelona: Sei, Barral. 1966 
- Garrison. Jim: JFK. 1ra\ la pista de los aSt!s/f/O,\. Barcelona: Bruguera. 1992 
- Maní GÓmez. Josep: A\{!sinaIOs por amor. CrfÍllica Ilt'J.:ra de la Espmla 

",ólico. Barcelona: Planeta. 1978 
- Mendoza. Eduardo: La \'erdad sohre d ('(ISO S<I\'O/IU, Barcelona: Sei, 

Barral. 1975 
- Tolosa. Carlota: La IOfllo de la IOfllo. Barcelona: Empúries. 1985 



- Varis autors: "Seminari sobre Periodisme d·lnlcstigació··. Al/l/al, del 
{'eriodi.lllle calalú. núm. 11. Barcelona: Col'lcgl de Periodistes de 
Catalun)a. 1987 

- Vázquez Montalbán. :vIanuel: Golfl/de:. Barcelona: Se" Barral. 1990 
- Wallraff. Gunter: El ('eriodista indelea"'e. Barcelona: Anagrama. 1979 
- Wallraff. G unter: C(/he~a de /JIreo. Barcelona: Anagrama. 1987 

VideQ~rafía: 
-Ejecución inminente. Dir. ¡protagonista: Clint Easl\\ood. EUA. 1998 

Pre' isió de practiques: 

4 

Les práctiques d'IP estan destinades a apiJcar la tcona tot rcalitzant un treball 

en equipo Els professors de práctiques aJudar"n els alumnes a formar equips 

d'un maxim de 3 persones -amb criteris Je compJemcntarictat i solidaritat-. 

i a seleccionar els temes i casos en [uncIó d'un triple criteri: a) que es puguin 

treballar majorment a les hores de classe i despmx: b) que siguin aeeessibles 

amb els mitjans disponIbles: i e) que siguJJ1 publicables en un mitjá de 

comunicaci6 cxistent. 

La planifieaeió del treball práetie seguirá un ritme paral-Iel al de les elasses 

teoriques. a fi d'aprofitar al maxim les oportunitats d'apllcació i interrelació 

teorico-practica. 

A pan d'atenir-se a aquests eriteris. cada profcssor de practiques gaudeix de 

plena autonomía per a ¡'organització del treball dins el seu grup d'alumnes. 

Les practiques són obligatories: tota absencI3 s"haura d~ Justificar per escrit. i 

més de.3 absencies mju$tificades In\-alidaran el procés lfa\aluacló continuada I 

obligaran I"alumn~ a presentar·se a J"e\amen final dI.:: la part practica. 

Métode d'a'aluació: 

La part teorica sera $otmcS3" en part. a un procés d" a\ aluacló cor.:muada 

basada en J'análisi pcrsonalitzada de J'aetltud de J'alumne a elasse I a les hores 

destinades a tutories" Concrelament. s"a\aluaran les preguntes fetes al 

profcssor (en aquest ofici és molt important saber preguntar) i les respostes 
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que es donin a preguntes del professor, fetes de manera aleatoria, Aquesta 

avaluació continuada pOI alliberar I'alumne de I'c\amen (eorie final. consistent 

en una bateria de preguntes sobre la matena impartida I la bibllografia 

recomenada, 

Una altra par! de l'aI'aluació teórica soblindrá mit)"n,ant I'análisi deis 

documents de treball necessaris per a dur a tefme la imcstigació escollida com 

a practica: un dossier de planificació. un regi'itre documental i un registre 

administraliu. Aquesta analisi ser\'ira tamb~ pcr a pcrsonaliLzar les 3\'aluacions 

de cada alumne dins deis equips que facin un matel\ treball col'lectiu, 

L'a\'aluacI6 dc les practiques es fará tamb¿ dc forma cOlllinuada alllarg de tot 

el procés d' elabornció del treball prácllc, del qual s'", aluaran pro\ isiollalment 

les di\crses fases com a resultats parcíals dl~ l'airc eliminatori. 

En el trchall practic de cada alumne s'3\aluaran de manera slIccessi\'3 o 

simultania els següenls elements: 

- Apllcacló deis conCI\cmerHs tcemes lmpartltS 

- Actitud personal da\'ant I"acti\itat in\'estigadora (curiositat) 

- Encert i originalitat en la proposició de temes i selecció de casos 

- Habilitat en la sal\aguardajurídica del tema, les fonts, el mitjá, etc, 

- Corrccció clica y deontológica del treball in\cstigador 

- Precisió en la claboració de I"estructura basica de la in\'estigació. 

- Destresa en el maneig de tecniques. metodes i fonts personals. 

- A\ inen~a entre el tema. el mítja. el format i cls mctodes escollits. 

- R~dacció Icreati\itat. estll. ~strllctur3ció, 1(:\1('. ';lIlta'\i. ortografía). 

- Qualuat Intrínseca del resultal final. 

L'na pan de 1"3\aluaClÓ de practiques la faran els alumnc"I matei'\os. Jutjant 

- d"acord amb els cntens e\posats- la IClna deis seus companys c\posada 

públil2ament a (la5sc. 

l:aprO\'ació de les praCtiques mitJan¡;ant ¡'a\aluacló contlnuada allihera 

I'alumne d'aquesta pan de I"c\amen final. que consistir~l. nawra\ment. en un 

c\crCICI complet d In\estlgaclo penodlstlca. \ 
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