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OBJECTlUS DE L'ASSIGNATURA: 

CURS: Tercer 

Proporcionar a l'alumne el coneixement deis metorles utilitzats a la premsa per 
sistematitzar la presentació deIs textos periodístics, tanl en els aspectes onogriúic, 
gnHic, sintactic i estilístic com en el de ¡'estructura informativa 

TEMARI: 

1. Fonaments i funcions de I'edició periodística, Del text escrit al text editat. El fens i la 
forma. L'edició com a garant de l'etica periodística. 
2. Obres de referencia: jerarquització i ús. Diccionaris, gramatiques i lIibres d'estil. 
3 Procés de reelaboració d'un texto Redacció, correcció i edició Diferents models 
organitzatius segons periodicitat i graus d'especialització deis mitjans 
4 L'edició en fundó del generes: informació, interpretació i opinió Les fonts· validació 
i contrastació L'autoria ¡les veus Estil directe i estil indirecte 
5 Elements d'un text periodístic: titol, avant-títol, subtítol. entradeta, titolet, destacat, 
lid, cos del text, peu de foto, signatura, p~ complementaria Caracteristiques segons 
models de diari i publicació. 
6 Elaboració i reelaboració de titulars. Efectes de sentit que se'n deriven Presencia o 
absencia del verb La representació del temps Relació de complementarietat entre tOIS 
els elements de titulació. 
7. Caracteristiques sintactiques de I'estil periodístic i normes d'edició , Construcció de 
frases i panlgrafs. Concordances ¡ritme. 
S. Caractenstiques lexiques de j'estil periodístic i normes d'edició Vocabulari accessible 
i terminologia especialitzada. Precisió semantica. Neologismes, estrangerismes, 
arcaismes i préstecs. Criteris d'acceptabilitat . El Termcat. El lJenguatge políticament 
curree/e . 



9. La puntuació: coma, punt, punt i coma, dos punts, punts suspensius, guió, guionet, 
parentesis, c1audators, i barra inclinada. 
10. Repas de qüestions gramaticals. Correcció d'errors més fTeqüents. 
11 . Convencions ortotipogrmques: cursiva, negreta, rodona, majúscula, minúscula, 
sigles, xifTes i magnituds. 
12. Topónims i antrop6nims. Transliteracions. 
13 . Disseny i tipografia. Aspecte, cos i família de lJetres. Cotumnes, Iínies i particions. 
14. Model de llengua. Registres. Estilndard i varietats dialectals. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Apllllts d'eslil (fotocopiats), Bellaterra, Facultat de Ciencies de la Comunicació, 200 l . 
A VUl: Uibre d'estil, Barcelona, Empúries, 1997. 
COSTA CARRERAS, Joan, i Neus NOGUÉ SERRANO (coord.): ('lIrs de correcció de 
textos orals i escrits, Vic, Eumo Editorial , 1998. 
MESTRES, Josep M., Joan COSTA, Mireia OLIVA i Ricard FITÉ: Manual d'e ... til. La 
redacció i I'edició de texto ... , Barcelona, Eumo Editorial-Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra-Associació de Mestres Rosa Sensat, 1995. 
MOLLA., Toni: La /lengua de/s miljans de comunicació, Alzira, Edicions Bromera, 
1990. 
9 NOU OIAR!: Manual de redacció i estil, Barcelona, Diputació-Premsa d'Osona, 
1995. 
PERICAY, Xavier (coord.): Un model de /lengua per als mitjan .. de comunicació. 
Llibre d'e ... til del Diari de Barcelona, Barcelona, Empúries, 1987. 
PUJOL, Josep M., i Joan SOLA: Ortotipografla. Manual de I'autor, I'autoeditor i 
dissenyador grafic, Barcelona, Columna, 1995. 
TELEVlSrÓ DE CATALUNY A: ¡;;¡ ca/alá a TV3. Uihre d'es/il, Barcelona, Edicions 
62, 1995. 
SOLA, Joan: Llibre d'es!il de I'Ajul1tamel1t de Barcelona, Barcelona, Publicacions de 
l'Ajuntament de Barcelona, 1995. 

METODOLOGIA DOCENT: 

TEORIA 
S'explicara, a través de sessions monografiques, tot el que cal tenir en compte per editar 
un text periodístic correctament: procediments, recursos, variables que hi incideixen, 
codis etics, fonaments i criteris. 

PRÁCTIQUES 
L'alumne treballara sobre textos periodístics reals -en els quals previament 
s'hauran introduYt errades de tota mena- per tal d'esmenar incorreccions i 
reparar omissions. D'altra banda, haura de detectar errades existents, criteris d'edició 
emprats i altres qüestions afins en textos original s per realitzar un treball d'analisi sobre 
un mitja escrit que complementara les practiques de I'aula. També s'organitzaran 
sessions taller destinades a treballar aspectes específics de I'assignatura (citacions, 
titulació, convencions ... ). 



SISTEMA D' A V ALUACIÓ: 

L'alumne podra acollir-se a I'avaluació continuada si ha realitzat el tfeball d'analisi i 
almenys el 75% de les practiques. Si no supera I'assignatura per aquesta via, haufél de 
presentar-se a ¡'examen final (teónc ilo practic) A la convocatoria extraordinaria de 
juliol tothom s'examinara de tot el contingut de I'assignatura (leona ¡practica). 

La nota final es composa en un 75% de la nota de practiques i en un 25% de la nota de 
teoria. No s'aprovara I'assignatura, pero, si no s'han superat ambdues vessants. 

AL TRES OÜESTlONS: 

Aquesta assignatura s' imparteix en llengua catalana 

/ 
,~ 



CURS ACADÉMIC: 2001-2002 

LLlCENClA TURA: PERIODISME 

Codí: 
Assignatura: 
Tipus assignatura: 
N° de credits: 
Professorat: 

Quatrimestre: 

20732 
Edició en Premsa (castelhi) 

S 
Teoria: Elvira Altés 
Practiques: 
Sé 

OB.IECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 

CURSo 2001 -2002 

Proporcionar a .'alumnat el coneixement deis metodes utilitzats a la premsa per 
sistematitzar la presentació deis textos periodístics, tant en els aspectes ortografic, 
grafie, sintactic i estilístic com en el de I'estructura i I'ttiea informativa. 

TEMARI: 

l . Fonarnents i funcions de I'edició periodística. Del text escrit al text editat. 
El fons i la forma. L' edició com a garantia de I'etica periodística. 
2. Obres de referencia: jerarquització i ús. Diccionaris, gramatiques i lIibres d'estil . 
3. Procés de reelaboració d'uo texto Redacció, correcció i edició. Diferents models 
organitzatius segons periodicitat i graus d'especialització deis mitjans. 
4. L'edició en funció del generes: informació, interpretació i opinió. Les fonts, validesa i 
contrasto L'autoria i les veus. Estil di recte i estil indirecte. 
5. Elements d'un text periodística títol, avant-títol, subtítol, entradeta, titolet, destacat, lid, 
cos del text, peu de foto, signatura, pega complementaria. Caracteristiques segons models 
de diari i publica ció. 
6. Elaboració i reelaboració de titulars. Efectes de sentit que se'n deriven. Presencia o 
absEmcia del verbo La representació del temps. Relació de complementarietat entre tots 
els elements de titulació. 
7. Característiques sintactiques de l'estil periodístic i normes d'edició . Construcció de 
frases i paragrafs. Concordances i ritme. 
8. Característiques lexiques de I'estil periodístic i normes d'edició. 
Vocabulari accessible i terminologia especialitzada. Precisió sernantica. Llenguatge 
políticament correcte. Neologismes, estrangerismes, arcaismes, préstecs. Criteris 
d'acceptabilitat . 
9. La puntuació coma, punt, punt i coma, dos punts, punts suspensius, 
guió, guionet, parentesis, claudators, barra inclinada. 
10. Repas de qüestions gramaticals. Correcció d'errors més rreqüents. 
11 . Convencions ortotipogrMiques: cursiva, negreta, rodona, majúscula, minúscula, 
sigles, xifres, magnituds. TOpOnims i antropOnims. Transliteracions. 
12. Edició creativa en la presentació de la informació: desglossats, peces 
complementaries i destacats. Disseny ¡tipografía. Aspecte, cos i farnília de les lIetres. 
Columnes, Iínies i particions. 



RrBLlOGRAFlA 
/lASICA: 

Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua espaj}ola, Espasa Calpe. Madrid 1994 
Alvar, Manuel Diccionario de Voces de uso actual, Arco. Madrid 1994 
Apullfes de estilo (fotocopiats), Bellaterra, Facultat de Ciéncies de la Comunicació. 
Casares, Julio D,ccionario ideológico de la lengua es¡xulola, Gustavo Gili Barcelona 
1994 
Obro de estilo de El País, Ediciones El País. Madrid 1996. 
Martínez de Sousa, José Diccionario de usos y dudav del espa;rol actual, VOx. 
Barcelona 1998 
Moliner, María Diccionario de uso del espaíiol, Gredas Madrid 1999 
Real Academia Española Diccionario de liSO del es¡xlIlo/, Gredos. Madrid 1992 
Real Academia Española Ortografla de la ¡,engllQ ¡;;s/"1I1010, Espasa. Madrid 1999 
Seco, Manuel Gramática esencial del espallol Espasa Calpe. Madrid 1991 

Diccionario del e.\pañol actual, Aguilar. Madrid 1999 
Xuriguera, J B. Los verbos conjugados, Editorial Clarel. Barcelona 1997. 

BIRLIOGRAFIA 
COMPLEMENTARIA: 

Agencia EFE Manual de Es/xl/iol Urgente, Cátedra. Madrid 1995 
Fundación EFE El idioma e:ipaFlOl en el deporte, Fundación Efe. Madrid 1994 
Fundación EFE tI neologismo necesario, Fundación Efe. Madrid 1994 
García Domínguez, Pedro y Gómez Font, Alberto F.I idioma eSfX1110l en la'i agencia'i de 
prensa Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid 1990 
Gómez Font, Alberto Vademecum de Español Urgellle (1), Fundación EFE. Madrid 1995 
Gómez Torrego, Leonardo El buen uso de las palabras Arco. Madrid 1993 

Manual de es/xlIlol correcto, 2 voIs. Arco. Madrid 1993 
F.lléxico en el espmlol actual: uso y norma, Arco. Madrid 1995 

Grijelmo, Álex El estifo del periodista Taurus. Madrid 1997 
Defensa apasionada del idioma espmlol, Taurus. Madrid 1998 

Lázaro Carreter, Fernando El dardo en la palabra, Galaxia Gutenberg/Cículo de 
Lectores. Barcelona 1998 
Lihro de Estilo de ABC 
Libro de F.slilo de F.I Mundo 
Martínez de Sousa, Hosé Diccionario de Ortografía, Anaya Madrid) 995 

Diccionario de edición y aUlo-ediciólJ, Pirámide Madrid 1994 
DiccionariO de Voces de liSO aChlOl, Arco. Madrid) 994 

Pujol, Josep M , i Joan Sola: Ortotipografia. Mallllal de I'alllor, I'a"toeditor i 
dissenyador gráfic, Barcelona, Columna, 1995. 

METO DO LOGIA DQCENT: 
TEORIA 

S'explicara a base de sessions monografiques tot el que cal tenir en compte per editar un 
text periodístic correctament: procediments, recursos, variables que incideixen, 
fonaments, criteris i codis etics. 



... 

PRACTlOUES: 

L'aJumne treballan\ sobre textos periodístics reals -en els quaJs previament s'hauran 
introdui't eITades de tata mena- per tal d'esmenar incorreccions ¡reparar omissions. 
D'altra banda, en un treball d'analisi haun\ de detectar eITades real s, avaluar criteris i 
estils en eJs textos original s d ' un mitja escrit També s 'organitzaran sessions taller 
destinades a treballar aspectes específics de I'assignatura: puntuació, marques 
tipografiques, citacions i titulació. 

SISTEMA O'AVALUACIÓ: 

L'alumnat podra acollir-se a I'avaluació continuada si ha realitzat el tfeball d'analisi d 'un 
mitja i, alrnenys, el 75% de les practiques. Si no supera l'assignatura per aquesta via, 
haura de presentar-se a ¡'examen final teorie ¡lo practico A la convocatória extraordinaria 
de juliol tothom s'examinara de tot el contingut de I'assignatura (teona i practica). 
La nota final es composa en un 75% de la nota de practiques i en un 25% de la nota de 
teoria. No s'aprovara I'assignatura, pero, si no s'han superat ambdues vessants. 

ALTRES QÜESTIONS: 

Aquesta assignatura s' imparteix en lIengua catalana. 

I 
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