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OBJECTlUS DE L'ASSIGNATURA 

lntroducció panorámica a la historia, a la teona i a la practica de I'escriptura periodística, 
amb especial inicidemcia en el coneixement deis procediments d'obtenció, escriptura i edi
ció de la informació. Enfocament te6ric-practic basat en !'ensenyament deIs elements es
sencials que configuren una cultura periodística el més ample possible per a I'exercici pro
fessional del periodisme i per a la reflexió crítica sobre la tasca del periodista. 

TEMARI 

Introducció 
Que és comunicar. Que es informar. Bases polítiques que defineixen el dret a informar i a 
ser informat. 

Tema J 
El periodisme com a informació d' actualitat. Tractament periodístic de la informació. El 
periode, concepte determinant de la actualitat periodística. Tres funcions socials deIs mit
jans: informar, formar i entretenir ( i tesis que contradiuen aquesta proposta). 



Tema 2 
Llenguatge i estil. Llenguatge periodístic i lIenguatge literari . Caracteristiques del lIenguat
ge periodístico L1egibilitat i comprensibilitat. 

Tema 3 
Introducció general a la teoria del generes periodístics en Premsa, Radio i Te!evisió. 

Tema 4 
El procés de la informació: 11 fase : obtenció, analisi, selecció, desenvolupament; 21 fase: 
inc!usió, exc!usió, jerarquització. Les rutines de producció: establiment de l'agenda temati
ca. Angle i punt de vista de ¡' informador: objectivitat, subjectivitat, intencionalitat i inter
pretació. El groguisme com a negació del periodisme. 

TemaS 
Concepte de noticia. Definicio de noticia. Noticia i informació. Valors de la noticia. La 
noticia en el diferentes mitjans: nidio, premsa j televisió. 

Tema 6 
Estructura de la noticia. Lid. COS. Lid j cos: seqüencia de continuitat Les 6 W. Material 
principal i material secundario 

Tema 7 
Tipologia de la noticia: per la seva naturalesa efemerológica, pel seu contingut, pel caracter 
de la font , pe! nivel! de la font, per la seva complexitat, per la seva funció informativa, per 
la seva importancia, per la funció de la informació gnifica. 

TemaS 
Titulació. Concepte i finalitat de la titulació. Evolució de la titulació. Funcions i models. 
Elements. Tipus de titulars. Normes de tituladó. 

Tema 9 
Temes, actors i escenaris. Les fonts informatives. Tipologia. Identificació de les fonts. Di
ferents fomes d'atribució. L'us de cites directes i indirectes. 

Tema 10 
L'agencia d' informació. Naixement i desenvolupament . Tipus de agencies. L'estil 
d' agencia. Missatges difosos per les agencies. El treball en una informació d'agencia. 

Tema II 
El periodista. Funció del professional a I' actualitat. Generalistes i especialistes. Marc juri
die, social i polític en el que es desenvolupa la seva tasca profesional. L'Estatut Marc de la 
Redacció de Catalunya. El Codi Deontológic. La redacció. 

Tema 12 
Iconografia periodística. El paper de la fotografia: la fotografia periodística, el valor infor
matiu, generes. Relació text-fotografia. Infografia: tipo logia. La imatge periodística a la 
TV. 



Tema 13 
Els models de periódics. Tipologia. Tendencies actuals. Especificitats. Els models 
d ' informatius radiofónics. Els models d 'informatius televisius. 

Tema 14 
Les nonnes d 'estil a premsa, nidio i TV. Elllibre d ' estil : concepte, funció, característiques, 
estructura, tipus. 

Tema 15 
Les noves tecnologies a premsa, radio i TV. Evolució en el períodisme escrit, radiofónic i 
televisiu. Els conglomerats multimedia. La informatització: avantatges i inconvenients. Les 
innovacions telecomunicacionals. Influencia de les TIC sobre el proces informatiu. Internet : 
com a font , com a canal i com a mitja. El diari electrónic: una reaJitat immediata. 
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BffiLlOGRAFIA COMPLEMENT ÁRTA 

BERNSTEIN, C. y WOODWARD, B.: El escandalo Watergate, Euros, Barcelona: 1974 
(3'. Edició) 
HERRERA, Rafael. : El Techo. Ediciones Penthalon S.A., Madrid: 1980 
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METODOLOGIA DOCENT 

TEORlA: Les classes teariques estafan centrades en la explicació del temes (utilit
zant materials escrits i audiovisuals) i en I'amllisi de casos a I'aula partint de material s ob
tinguts de la reaJitat informativa. 

PRÁCTIQUES: Les practiques estafan directament relacionades amb el desenvo
lupament del curs, centrant-se, peró, en el tfeball delllenguatge periodístic, I'estructura de 
la notícia, I'obtenció d ' informació, la titulació i l' atribució d'informacions (fonts informati
ves) . 

SISTEMA D' A V ALUACIÓ 

Sera permanent, continuada i progressiva, basada en la resolució deis diferents exercicis 
teórics i practics que es proposin. 

Cap a final del quatrimestre es realitzara un examen liberatori de la teoria explicada durant 
el curs. 

Les qüalificacions obtingudes a la part pnktica de I'assignatura i a la part teórica NO FAN 
:MITJA. S' han de tenir aprovades totes dues parts per superar el curso Les qüalificacions 
obtingudes a la part practica de I'assignatura suposen dos ten;.os de la nota final i les de la 
part teórica, un ten;.. 
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