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PROGRAMA 

 

1. Teoria dels gèneres informatius a ràdio i televisió   

1.1. El Concepte de gènere 
1.1.1. Evolució de l'herència literària, periodística i cinematogràfica. 
1.1.2. Consideracions sobre els gèneres informatius en mitjans audiovisual.  
1.1.3. Flexibilitat i limitacions d'un concepte. 

1.2. Intents de sistematització dels gèneres informatius a ràdio i televisió: Tipologies 
específiques dels gèneres informatius radiofònics i televisius. 

1.3. Característiques i tendències de la presència dels gèneres informatius radiofònics i 
televisius: 

1.3.1. La notícia, gènere bàsic de la ràdio i la televisió. (Característiques principals de 
l'estructura narrativa) 

1.3.2. L'ús fonamental del diàleg en els gèneres apel.latius 
1.3.3. Emergència dels gèneres de relat testimonial. 

 

2. La informació àudiovisual 

2.1. La ràdio i la televisió com a difusors d’informació. 

2.2. Relacions entre els gèneres informatius i interpretatius i els programes de ràdio i 
televisió. Anàlisi de l'adequació dels gèneres als programes. 

2.3. La hibridació dels gèneres.  

2.4. El guió informatiu: el televisiu i el radiofònic 

 

3. La producció dels gèneres informatius en ràdio i televisió 

3.1. Presentació dels principals gèneres informatius i interpretatius a ràdio i televisió. 
Aproximacions als conceptes i funcions bàsiques. 

3.2.  La notícia 
3.2.1. Característiques bàsiques de les notícies a ràdio i televisió. 
3.2.2. Procés d’elaboració de la notícia 
3.2.3. Tipologia de la notícia radiofònica: descripció  i anàlisi de l'estructura narrativa  
3.2.4. Tipologia de la notícia televisiva: descripció i anàlisi de l'estructura narrativa. 
3.2.5. Anàlisi de casos 

3.3. La crònica  
3.3.1. Similituds i divergències amb la notícia 
3.3.2. Característiques principals en l'estructura  
3.3.3. El protagonisme dels corresponsals i enviat especials 
3.3.4. Anàlisi de casos 

3.4. L'entrevista i l'enquesta 
3.4.1. L'univers comunicatiu de l'entrevista 
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3.4.2. L'entrevista, les fonts d'informació i la documentació 
3.4.3. Planificació i tipologia de l'entrevista 
3.4.4. Característiques principals de l'enquesta 
3.4.5. Anàlisi de casos 

3.5. El reportatge i el documental 
3.5.1. Característiques principals de l'estructura narrativa 
3.5.2. Tipologia dels reportatges, adequacions i alteracions en l'estructura 
3.5.3. Similituds i diferències respecta al documental,  el gran reportatge, i informe. 

Definicions i funcions. 
3.5.4. Anàlisi de casos. 

3.6. El comentari i l'editorial 
3.6.1. Escenaris principals 
3.6.2. Funcions i característiques bàsiques 
3.6.3. La perspectiva individual i la perspectiva institucional 
3.6.4. Anàlisi de casos 
 

3.7. Els gèneres col.loquials: el debat i la tertúlia. 
3.7.1. Conversar, convèncer i oposar, els eixos principals 
3.7.2. El debat: la conversa oberta en front l'esquema pregunta-resposta, tipologia del 

debat, el debat cara a cara i la comunicació política, el debat-col.loqui, 
diferencies amb la taula rodona 

3.7.3. La tertúlia: funcions, característiques generals i normes de presentació 
3.7.4. Adequació dels gèneres col.loquials als espais programàtics: l'info-show, un 

exemple en l'estructura narrativa i presentació dels gèneres. 
3.7.5. Anàlisi de casos 

 

4. Les rutines productives en ràdio i televisió 

4.1. Concepte de rutina en el marc del sistema productiu de la indústria audiovisual. 

4.2. Estudis sobre l'emissor: de la agenda-setting i el gatekeeper al newsmaking. 

4.3. L’organització de la producció en ràdio i televisió. El procés de treball. 
4.3.1. L'especialització i els criteris temàtics 
4.3.2. Trajectòria de les notícies 
4.3.3. Les fonts d'informació 
4.3.4. Criteris de selecció. Els valors-notícia 

4.4. Els serveis informatius i els seus programes. El poder del format. 

4.5. Tecnologia i rutines de producció: conseqüències en el procés de treball. 

4.6. Perfils professionals de la informació àudiovisual. 

4.7. Panoràmica dels informatius a la indústria audiovisual a Espanya i Catalunya. 
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Sistema d'avaluació 
 
Els alumnes podem optar entre l’avaluació continuada (notes de teoria i pràctica) o un examen 
final. 
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