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Op 

5 
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2n 

Dominar la tcrminologia de les tematiqucs espocialitzadcs més comunes als mitjans de comunicació i 
I'estil cspccífie de redacció propi de cada campo 

Temari: 

l. Definició i objectius de la informació periodística cspecialitzada en cata la. 

2. Llenguatgcs d ' especialitat. Definició i classcs de llenguatges d ' especialitat. 

3. Llenguatges d 'especialitat i terminologia. DefiniciÓ. Fixació tenninológica. 

4. Els llenguatges d 'cspecialitat i cls ncologismes. Definició i classes de neologismes. 

5. L1enguatges d 'especialitat i periodisme. Tematiques espedfiques més comunes als mitjans de 
comunicaciÓ. 

6. L 'elaboració d ' una infonnació periodística espccialitzada. 

6.1. Analisi de les fonts : la informaeió espccialitzada en catala i en castella. La traducció fidel i de 
sentil. 

6.2. Transformació de la informadó espedalitzada en informació periodística. La sintesi i I'expansió 
dcls textos. 
6.3. Faclors de collcsió i bases textuals de la informadó periodistica especialitzada .. 
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Bibliografia basica: 

- ALBEROLA, P (i altres): Comunicar la ciencia, Edicions del BuJlent, SL, Picanya. 1996. 

- ARNAU , H (i altres): EOS. Diccionari terminoloKic cataliI. Barcelona: Vicens Vives, 1993. 

- CABRÉ. M. T. La tenninologia, La teoria, els ,metodes, les aplicacions. Barcelona. Empúries. 1992. 

- CALVO HERNANDO, M. Manual de periodismo ciemifico. Barcelona: Bosch, 1997 

- CASTELLANOS, J A : "La redacció de texlos per als miljans de comunicacW'. dIOS ARTICLES. 
Núm. 5. Barcelona: Serveis Pcdagogics SL. 1995: 59-68. 

- FERNÁNDEZ DEL MORAL. J.Fundamentos de la mformación periodística especlalizadao Madrid : 
Síntesis, 1993. 

- GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA, ECSA, Barcelona. 

- MESTRES. J M· Manual d'estil. IÁl redacció i I'edició de textos. Barcelona: EUlllo OO., U. Pompeu 
Fabm, Ass. Mcstres Rosa Sensat, 1995: )))-345 i 439-488. 

- RIERA, C: Manual de cataliI científico Barcelona: Editorial Claret. 1993 (oo. 2a). 

- TERMCAT: Nou dlccionari de neologismes. Edicions 62. 200 I 

Practiques: 

1. Traducci6 d'una infonnació periodística cspccialil/ ... 1da del castella al catahi. 

2. Transformadó d'una informadó cspccialil/..ada en informació periodística. 

3, Elaboració d'un rcponatge d ' informació periodística especialilzada a panir de divcrses fonts . 

4. Comentari d 'una infonnació periodística cspecialit/.ada. 

Sistema d'avaluació: 

L'avaluació scra continuada alllarg dcJ eurs i eonsistira en la valoració de les pnktiqucs csmentadcs. 
Els qui no superin I'avaluació del curs o bé vulgmn ntillorar-ne la nota hauran de presentar-se a 
J'examen final . 

Mavi DoI~ GaSlaldo 
Cap Unitat Filologia Catalana 

Bcllaterra(Cerdanyola del Valles), 25 de juny de 200 I 
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C URS ACADÉMlC: 200 1-2002 

LLlCENCIATURA: Periodime 

Codi: 20738 
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Assignatu ra: 

Tipus d 'assignatura: 

Llenguatge d 'especialitat en cataJa a periodisme (creació literaria) 

Op 

N° de credits: 5 

Professorat : 

Quat rimest re: 

Teoria i pnictica: M. Josepa Gallorré 

20n 

Objectius de I'assignatura: 

Presentar un ventall de models de prosa. Analitzar aquests models per tal que puguin ser uns referents sólids 
a ,'hora de treballar la propia capacitat d'expressió. Estudiar la relació entre la prosa dita de creació ¡aquella 
que ha estat escrita per a ser difosa a través de la premsa. Dirigir i revisar la producció de textos. 

Temari. 

A lntroducció. 
l . El text literari . 
2. Propostes i comentaris. 

B. Prosa literaria i prosa periodística. 
I.Análisi comparativa de la producció d'autors diversos, cJassics contemporanis i actualment en actiu. 
2.Estudi de ¡'obra d'un autor o autors i elaboració d'antologies critiques i anotades. 

C. Models i generes. Pnictiques. 
l . El retrat literario Propostes i analisi . 
2. Recerca i identificació de textos narratius i descriptius. Models de critica. 
3. Elaboració de tex10S dins el genere cscollil. 
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Fonts i bibliografia: 

El material en que es b·asa el curs parteix: d'una tria dins un corpus molt vast i molt divers, des 
d'autors com Gaziel, Josep M. de Sagarra i Josep Pla, fins a Montserrat Rois. Quim Monzó i 
Sergi Pamies, entre molts altres. La bibliografia necessana per als diversos tipus de practiques 
sera indicada a c1asse, on es comentara I'ús més adequat de les eines i les obres de consulta 
requerides en cada tipus d'analisi. 

Practiques: 

Estudi i anaJisi de la diversitat de formes i textos Iiterans. Examen de les diferencies ¡les coincidencies entre 
la prosa literaria i la que se sol anomenar prosa periodística en els autors compresos a I'apartat B. Un deIs 
centres d'atenció preferent sera el treball sobre el lexic. Recerca i selecció personal dins I'obra d'un autor. 
Producció i elaboració de textos. 

Sistema d'avaluació: 

Practiques habituals a c1asse, que tenen caracter obligatori. Dues practiques escrites: la primera correspon 
als apartats A i B del temari i la segona al C. 

Mavi Dol, 
Cap Unitat Filologia Catalana 

8ellaterra (Cerdanyola del Vallé,), 25de juny de 200 I 
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