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OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA:

--

L'assignatura COMPRENSIÓ l TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ EN ELS MITJANS
DE COMUNICAC¡Ó pretén preparar al futur !licenciat en Documentació en la tasca analítica
deis continguts de la cornunicació periodística per aconseguir que I'estudiant estigui capacitat
per valorar els productes peri odístics (premsa, radio, TV i periodisme digital) en el just terrne
com a fonl d'informació documental.
També es pretén que ¡'estudiant sigui capa¡;: de confeccionar dossiers de premsa idonis per a
redaccions periodístiques i gabinets de comunicaci6.

-

La complexitat del sistema comunicacional obliga als professionals de la nostra area de
coneixement a qualificar I'oferta periodística en funció de I'estud i deis criteris i codificació de
I'emissor i de la descodificació que pot fer el receptor.
S'estudiara la singularitat de cada mitja (premsa, radio, TV i periodisme digital), la
particularitat deis seus generes i els processos de presa de decisions com a elements c1au per
concedir a cada unitat informativa i/o opinativa la c1assificació pertinent.

-

TEMARI:

Introducció.

o. Com funciona un servei de documentació en els Mitjans de Comunicació de Masses.
•

•
•
•

Estructura humana i professional
• Categories
• Situació actual del mercal periodístic cataJa
• Marc professional ¡contractual
Recursos tecnics
Sistema de treball quotidia
Les relacions amb els periodistes

•
•
•

-

-

Les vi es d'entrada d'infonnació
Perspectives del sector en els futurs anys
El dossier anyal: treball de curs

l. El dossier de premsa.
L'assignatura com a instrumem de treball basic del futur/a documentalista: el material
periodístic, pe¡;a c1au del servei de documentació.
• Com es fa un dossier de premsa
· dossiers de gabinets:
· institucional
· privat
· els infonnes:
· tematics
diaris
no diaris
· pluritematics
diaris
no diaris
Els suports del dossier de premsa:
· I'instrurnent material: el paper
· l'instrument digital: intemet i els gestors digital s
Els nous negocis: la via digital com a comercialització de la informació magatzemada en els

MCM
2. Coneixer els mitjans de comunicació.
• Definici6 de mitja.
• Premsa.
• Radio.
• Televisió.
• Periodisme digital.

3. Els models en els diferents mitjans.

-

• Definició de model.
• Premsa
· interpretatiu.
· informatiu.
· popular.
· sensacionalista.
• Radio.
· GeneraJista.
· Radio formula.
· Monotematiques informatives.
• Televisió.
· Generalista.
Monotematiques.
· L'oferta de "packs": unidireccionaJ i multidireccional.
• Periodisme digital.
· El, portal,.

. Les pagines (webs) informatives.
· Les rutines de producció.

4. Les [0015 en els diferents mitjans.
• Tipologia .
. Documentals.
-El s diaris oficial s (BOE, DOG, BOP, Gaseta Municipal)
Personals.
-Periodistes, polítics, personatges amb estatus públic, espontanis.

5. Els generes infonnatius, interpretatius i opinatius.
• Els generes ¡nformarius i interpretatius com a valor per a un/a documentalista:
· La noticia
· El reportatge

· La crónica
· L' entrevista

•
~

· L'informe
Els generes opinatius com a valor per a un/a documentalista:
· L'editorial
· La columna

· La crítica

~
~

~

--

'-'

-

6. Els processos de presa de decisions: com es fa un producte periodístico

•

~

-

•

•

L' infraestructura
. el servei de documentació com a base de la producci6
· e1s mitjans tecnics
· la redacció
· la distribució
Les 24 hores en un mitja de comunicació
· Premsa escrita
· Radio
· Televisió
· Internet
Fases del procés:
· la recopilació
· selecció
· inclusió i exclusió
· la jerarquització

7. Analisi deis dossiers de premsa. Sessions col·lectives.
8. Analisi autocrític de l curs: personal i col·lectiu.
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Control d'audiencies
webs:
aimc.es
ojd .es
elpais.es (anuari)
Temes professionals
webs:
periodistes.org
intercom .es/gpd
eurosur.org/rebelion
periodismo.com.arl
Redestb.es/sicoml
.sindominio.net
Serveís pcriodístics

mynews.esl
latinmail.com
webtour/net (via per entrar en e-ma·¡ls remots)
rediris.es
.mundolatino.org/prensa

METO DO LOGIA DOCENT:
TEORJA
A les sess ions teóriques s'estudiara el bloc referencial de mitjans, models, generes i processos.

PRACTIQUES:
A les pnictiques, s'analitzaran els elements tearies estudiats.
L'estudiant és convidat a participar en el descobriment del valor de les unitats infonnatives a
través de "analisi morfológica, de contingut i de generes com a eina per detenninar la qualitat
del periodi sme com a fonl documental. Es treballara amb ordinador (tractament de textos i
Internet) des del primer dia i es fani servir la xarxa com a eina d'investigació fonamental. De

les 13 sessions practiques previstes al curs, com a minim I'estudiant hauTéi de participar en el
80% per poder passar a I'examen tearic de curs, que sera diferent de I'examen tearic final,
destinat als alumnes que no han assistit a les classes practiques.
Cada estudiant fara, des de I'inici del curs, un dossier de premsa acumulatiu (tematic o
pluritematic), que sera valorat amb un crediL El dossier es realitzara en format digital i
entregat en CD-rom.
El dossier podrit elaborar-se a través deIs serve is de noticies que consideri I'estudiant.
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