
 
CURS ACADÈMIC: 2006-2007 
 
LLICENCIATURA:  Periodisme  CURS: 4 1 semestre 
 
Codi: 20752    
Assignatura: Seminari d’actualitat (la construcció de la realitat als mitjans 
de comunicació: estudi de casos).  
Tipus d’assignatura: Optativa 
Nº de crèdits: 2,5 
Professorat: José María Perceval  
Quatrimestre: 1  
 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 

 Mostrar a través del recorregut de diversos casos del periòdics la 
construcció d’una realitat informativa que s’imposa a la realitat com 
factor d’interpretació y manipulació dels fets.  

 Mostrar claus d’interpretació de la realitat a partir d’aquestes situacions 
problemàtiques en funció dels interessos d’un professional de la 
comunicació.  

 Concienciar al alumne/a de que la matèria informativa amb la que 
treballa està situada en un espai i un temps concret i assumir aquesta 
consciència d’ espai-temps de la notícia mitjançant una sèrie de treballs 
pràctics.  

 
 
TEMARI: 
 
Anàlisi de Casos  

- La situació del immigrant i la seva arribada a Espanya (anàlisi de El 
País). 

- La interpretació del 11 M en els diaris (anàlisi de El Mundo) 
- La construcció social de la dona (anàlisi dels articles sobre violència 

domèstica)  
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
 
Explicar la comunicació com un recorregut a través de les xarxes de 
comunicació que, cada vegada adquireixen una major complexitat, rapidesa, i 
instantaneïtat.  
Adquirir una mirada informativa diferent de la visió política, tecnològica o 
economicista. Per això, adoptem una metodologia pluridisciplinar que reuneix i 
s’enriqueix amb les aportacions teòriques de diferents ciències socials.  



Destacar la importància en els avanços de la comunicació com adquisició de un 
major sentit de comunitat i els frens de la incomunicació (violència i justificadors 
de la violència) mitjançant la manipulació i la invenció de la realitat. 
Explicar les relaciones de domini sobre els suports i mitjans de comunicació de 
la part  de grups socials i poders polítics.  
 
 
PRÀCTIQUES: 
 
1. Tres treballs pràctics a acordar a classe: 
2. Un Fòrum a través del Campus virtual de la UAB, Tres intervencions 
obligatòries de menys d’un foli. 
3. Una memòria personal de reflexió sobre els apunts, la bibliografia i les 
lectures recomanades a partir d’un test donat pel professor. 
 
 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Una avaluació basada en las notes dels tres treballs pràctics, les participacions 
en el Fòrum i el treball final de reflexió.  
 
 
 
 


