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OBJECTIU DE L'ASSIGNATURA 

L'assignatura de Generes informatius i interpretatius vol proporcionar als 
alumnes les bases teóriques, els arguments crítics i les eines practiques que els 
permetran observar l'evoluci6 deis generes en els mitjans i, al mateix temps, la 
seva aplicaci6 en el desenvolupoment d'una tasca professional adaptada als 
canvis que reclama la societat de la informaci6, 

Els criteris de classificació deis generes s6n diversos i, conseqüentment, 
objecte permanent de discusió i debato Al m6n anglosax6 se sol por lar de dos 
únics generes periodístics: el que serveix per comunicar fets (informaci6) i el 
que exposa i defensa determinades idees (opinió). Altres tradicions 
periodístiques i tedriques postulen que aquesta classificació és incompleta i poc 
realista, perqué la informaci6 inclou generalment interpretaci6 en graus 



diversos. Una proposta intermedia estableix tres tipus de generes bOsics: la 
informació, la interpretació i I'opinió. La distinció entre els generes és 
pedagogicament recomanable alhora que planteja for~a dubtes, la qual cosa 
justifica I'importancia d'una assignatura com aquesta, sobretot per potenciar 
la reflexió de I'alumne i futur professional del periodisme sobre aquests 
conceptes aplicats a I'elaboració de comunicació periodística 

TEMAR! 

1. Realitat i representació de la realitat: la intermediació. Les versions 
periodístiques de la realitat. El discurs informatiu. Recursos informatius, 
narratius i descriptius. 

2. Mites i ritus de la tasca informativa: objectivitat, imporcialitat, 
distanciament, veracitat, precisió i rigor. Coneixement comú i coneixement 
científico 

3. Origen i evolució deis generes periodístics. 
4. Informació, interpretació i opinió: fronteres i falses fronteres. 
5. Els generes periodístics i els suports mediOtics (impresos, audio-visuals, 

electrónics). Diverses classificacions. 
6. Generes i estils. 
7. La interpretació en el marc de la societat de la informació. 
8. La crónica. El cronista: informador especialitzat i testimoni deis fets. 

Tipologia i models: crónica informativo/interpretativa, crónica 
interpretativo/informativa i crónica d'opinió. Crónica principol i crónica 
complementaria. Estructures, formats i estils. La crónica en les di verses 
seccions i órees especialitzades d'un mitjó. Adaptació de la crónica a altres 
suports mediOtics (audio-visuals i electrónics). Preporació i estructura de la 
crónica. 

9. L'entrevista. L'entrevistador: aptituds i coneixements. L'entrevista com a 
font informativa i I'entrevista com a génere periodístico Tipología i models: 
de la informació de cites a I'entrevista de personalitat. Estructures, 
formats i estils. L'entrevista en les diverses seccions i árees 
especialitzades d'un mitja. Adaptació de I'entrevista a altres suports 
mediatics (audio-visuals i electrónics) Preparació, realització i projecció de 
I'entrevista. 

10. El retrato génere autónam i recurs complementari (especialment, de 
I'entrevista). Recursos del retrato Estructures, formats i estils. 



11. El reportatge. Tipologia i models: del reportatge informatiu/interpretatiu 
al reportatge creatiu. El reportatge d' interés huma. El gran reportatge. 
Estructures, formats i estils. El reportatge en les di verses seccions i árees 
especialitzades d'un mitjá. Adaptació del reportatge a altres suports 
mediatics (audio-visuals i electrónics). Preparació , realització i projecció 
del reportatge. 

12. Altres peces periodrstiques informatiu/interpretatives: I'informe. 
Estructura, format i esti 1. 
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• 

PRÁCTIOUES 

Al IIarg del quatrimestre es realitzaran practiques enfocades a I'elaboració de 
textos amb les característiques deis géneres explicats a classe, 
fonamentalment cróniques, entrevistes i reportatges. Entrevistes i 
reportatges es trebo liaran en grups de 3 o 4 persones, si bé I'elaboració final 
sera individual. 

MÉTODE D'AVALUACIÓ 

Sera permanent i continuada, a portir de practiques puntuables que es 
concretaran en I'elaboració d'un mínim de dos cróniques, dos entrevistes y dos 
(o un) reportatge. 

Cap al final del quatrimestre, es realitzara un examen liberatori de la teoria 
explicada durant el curso 

Les qüolificacions obtingudes a la part practica de I'assignatura i a la part 
teórica NO FAN MITJ A. S'han de tenir aprovades les dues parts per superar 
el curso Les qüalificacions obtingudes a la part practica de I'assignatura 
suposen dos ter~os de la nota final i les de la part t~. 


	20722_1cat
	20722_2cat
	20722_3cat
	20722_4cat

