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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
El desenvolupament espectacular del món de l’esport en les últimes dècades ha
convertit el periodisme esportiu en una de les àrees temàtiques millor definides i de
major creixement en els mitjans de comunicació. Aquesta assignatura està
dissenyada per donar resposta a les necessitats de formació de l’activitat
periodística esportiva. Des de la vessant més pràctica, l’objectiu és preparar a
l’alumne per a l’exercici professional en aquesta parcel·la tan característica dels
mitjans de comunicació. Així l’assignatura intentarà fer assolir els següents
coneixements:
- El periodisme esportiu: un periodisme especialitzat.
- Les característiques del llenguatge del periodisme esportiu.
- El procés de producció dels continguts en les redaccions.
- El tractament periodístic de la informació esportiva en la premsa escrita.
- La cultura esportiva dels principals esports que protagonitzen l’actualitat nacional i
internacional.
- Estudiar el periodisme esportiu en tots els mitjans, fins i tot el digital, tenint en
compte que l’estudi d’aquesta especialitat és només una forma més d’aprofundir en
el periodisme general.
TEMARI I PRÀCTIQUES
- Redacció de textos esportius.
- Resposta col·lectiva a qüestionaris especialitzats en els diferents esports.
- Actuació periodística in situ amb relació a diferents esdeveniments esportius.
- Anàlisi del treball periodístic en els diferents models hegemònics de periodisme
esportiu.
ELS GÈNERES PERIODÍSTICS I L’ESPORT
Pràctica 1. El breu.
Pràctica 2. La notícia informativa.
Pràctica 3. La notícia interpretativa. La hibridació dels gèneres.
Pràctica 4. L’entrevista d’esports. Informativa / personal.
Pràctica 5. La crònica d’esports. Elements diferencials de la crònica esportiva.
L’estructuració dels textos en relació amb els diferents esports.
Pràctica 6. El perfil.
Pràctica 7. Els gèneres per a l’opinió i l’esport. La columna, l’editorial, la crítica, la
contracrònica, la crònica d’ambient...
Pràctica 8. El reportatge.

Pràctica 9. El periodisme esportiu digital.
MÈTODE D’AVALUACIÓ
L’alumne pot triar entre dos sistemes d’avaluació de l’assignatura:
1. Avaluació contínua. Poden acollir-se a aquest sistema aquells alumnes que
superin un mínim del 80% de les pràctiques efectuades durant el curs. Les
pràctiques cal realitzar-les a classe durant les sessions pràctiques. Hi haurà
algunes pràctiques (entrevista, crònica i reportatge) que es marcarà una data
límit de presentació. La qualificació dels alumnes que segueixin aquesta opció
és aprovat. A final de cada classe teòrica i dividits per grups es procedirà a un
qüestionari d’actualitat esportiva en què es podrà assolir bonificacions per
intentar maquillar el resultat d’alguna pràctica.
2. Prova escrita. Els alumnes que no segueixin el sistema d’avaluació contínua
o que vulguin millorar la qualificació aprovat hauran de realitzar una prova
escrita de contingut teòric i pràctic. La realització d’aquesta prova pot
incrementar o minvar la qualificació obtinguda pel sistema d’avaluació
contínua.
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