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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Pel que fa a la formació teòrica, l’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant entengui el que es publica a 

les seccions d’economia de la premsa general. 

 

Respecte a la pràctica, s’intenta iniciar a l’alumne en l’elaboració pràctica de la informació econòmica, 

analitzant l'actualitat i intentant publicar sobre temes elegits entre les matèries del programa. 

 

Complementàriament, l’alumne es forma una idea de la rellevància de la informació econòmica i també 

de les seves limitacions. 

 

 

TEMARI: 
 
 
NOTA: El temari s'utilitza com a guió per a seguir els temes d'acord amb allò que és d'actualitat en 

aquell moment. Per exemple dins del tema recursos naturals un any es pot parlar d'aigua si aquell any 

preocupa la sequera  i un altre de nuclears si en aquell moment hi ha més preocupació per les nuclears.  

 

 

1.- Introducció  

 Presentació 

 Conceptes  econòmics 

2.- Recursos Naturals   

 Alimentació 

 Aigua 

 Energia 

  Petroli, carbó, gas,… 

  Energies renovables 

  Drets de contaminació 

  Urbanisme i paisatge  

3.- Treball    

 Drets laborals 

 Formació 

 Immigració 

 Competitivitat 



 Atur 

4.- Sectors econòmics   

 Indústria 

 Comerç 

 Publicitat 

 Turisme 

 Noves tecnologies             

5.- Infraestructures   

 Mobilitat 

 Energia 

 Telefonia i comunicacions       

6.- Empresa   

 Empresa i innovació 

 Empresa familiar 

 Auditories 

 Dret Concursal 

7.-  Empresa i poder     

 Constructores 

 Immobiliàries 

 Energia 

 Telefonia i comunicacions 

 Transport 

 Govern empresa 

 Tribunal Competència 

8.- Finançament de l'empresa   

 Borsa , CNMV 

 Capital risc,… 

9.- Moneda i Crèdit   

 Banca 

 Caixes 

 Bancs Centrals 

 Fons de pensions i asseguradores 

10.- Economia Social  

 Sanitat 

 Seguretat Social 

 Habitatge 

11.- Sector Públic   

 Govern central 

Autonomies  

Administració local  

... 

Política econòmica 

Contractació 

Tarifes i regulacions 

Empreses públiques 

Eficiència, transparència 

12.- Unió Europea    

13.- Economia i territori    

 Atractiu de les ciutats 

 Economia catalana 

14.- Economia internacional     

15.- Informació econòmica   

 

ESTRUCTURA DELS TEMES 

 

 Fets  (notícia) 

 Fonts  (informació) 

 Claus (anàlisi periodístic) 

              Protagonistes (persones , empreses i institucions...) 
 



 

 
BIBLIOGRAFIA  BÀSICA: 
 
 

- Perramon, Joaquim (2010) . Vocabulari bàsic d’economia per a estudiants de periodisme. 

Dipòsit Digital de la UAB http://ddd.uab.cat/record/52650 

 
- Noticies de premsa, anàlisi periodístic, informes institucionals utilitzats pels periodistes 

econòmics (memòries empreses, informes patronals...) 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:  
 
 

 

 - Veure Joaquim Perramon a Dipòsit Digital UAB 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DOCENT: 
 
 

 

TEORIA:  

 
 

Utilitzant la informació a la premsa, si es possible d’actualitat, (articles, entrevistes, 

informatius,...) o bé a través de les mateixes fonts que utilitzen els mitjans per a elaborar la 

informació (conferències, presentacions, rodes de premsa, pàgines internet de les empreses,...) es 

van tractant els temes del programa. 

 

 

 

 

 

PRÀCTIQUES:  
 

 
Anàlisi de temes i publicació de treballs (per exemple cartes al director) 

 

Preparació de temes per a exposició a classe de teoria (personantges, sectors,...) 

 

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ:  
 

Avaluació continuada valorant el treball realitzat per l’estudiant a teoria i a pràctica 

http://ddd.uab.cat/record/52650

