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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 

 

Desenvolupament d'habilitats i competències 

 

1. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és capacitar a l'alumne per adquirir 

i desenvolupar els fonaments, tècniques, habilitats i aptituds que ho 

converteixin en un comunicador cultural. Definir el paper del professional de la 

comunicació dins de la comunicació cultural. 

2. El segon objectiu és formar-ho amb capacitat crítica per analitzar el fenomen 

cultural, valorar la notícia cultural i investigar la indústria cultural.  

3. Perfilar què lloc ocupa la comunicació cultural dins de la comunicació 

especialitzada, prenent consciència de la creixent especialització de la 

comunicació al mateix temps que la seva dispersió. Definir el periodisme 

especialitzat cultural com a gènere específic dins de la premsa especialitzada. 

4. Convertir al professional de la comunicació especialitzada (cultural) en un 

pont entre l'especialista, l'artista, el professional i el públic interessat a l'àrea 

cultural.  



5. Preparar al futur professional de la comunicació en el coneixement i maneig 

de les eines bàsiques de la redacció periodística orientada cap a la difusió i 

l'anàlisi dels fets culturals. 

6. Definir què és cultura, què és comunicació cultural, què és una empresa 

cultural. 

7. Caracteritzar als usuaris de la informació especialitzada d'acord amb els 

seus interessos i les seves capacitats. 

8. Ensenyar a escriure textos professionals i no assagístics (àgils, clars, 

precisos i ben fonamentats) sobre les manifestacions culturals.  

9. Analitzar els diferents gèneres en la seva relació amb el periodisme cultural.  

10. Analitzar els Gèneres específics del Periodisme Cultural: notícia, solt, 

columna, crítica, entrevista, crònica, reportatge. 

11. Analitzar les pràctiques i rutines, procediments i mecàniques del periodisme 

especialitzat i l'especificitat de la comunicació cultural.  

12. Analitzar les estratègies narratives del periodisme cultural dins de la 

comunicació cultural. 

13. Descripció i anàlisi de les pàgines, seccions, suplements i publicacions 

específiques diàries i no diàries, en relació amb els "temes culturals" o la 

"cultura". 

14. Anàlisi de les publicacions especialitzades en les diverses manifestacions 

culturals (art, literatura, cinema, etc.). 

15. Analitzar les diferents lectures que realitza el periodisme cultural de la 

realitat social, la selecció de les notícies dels textos de cultura i dels discursos 

socials sobre la cultura.  

16. Preparar a l'alumne a avaluar críticament les diferents manifestacions 

artístiques i culturals. 

17. Preparar a l'alumne per aplicar aquests coneixements en Internet: fonts 

fiables, bases de dades, biblioteques virtuals i documentació; motors de 

recerca simples i metabuscadors (cercadors de cercadors); pàgines personals, 

comunitats i grups d'interès. 

 

TEMARI: 

a) El lloc de la comunicació cultural dins de la comunicació especialitzada. 

El periodisme especialitzat cultural com a gènere específic dins de la 



premsa especialitzada. Definir el concepte de política cultural. 

b) Definicions de cultura i perfils de comunicador cultural. Definir què és 

cultura, què és comunicació cultural, què és una empresa cultural. 

c) La comunicació especialitzada (cultural) com a pont entre 

l'especialista, l'artista, el professional i el públic interessat a l'àrea 

cultural.  

d) Mètodes i maneig de les eines bàsiques de la redacció periodística en 

la difusió i l'anàlisi dels fets culturals. 

i) Què és una notícia cultural i com es construeix. L'elaboració de la 

informació cultural. 

f) Estratègies narratives del periodisme cultural dins de la comunicació 

cultural. 

g) Fonts del periodisme cultural, el seu tractament, estudi, 

documentació, jerarquització i aplicació. 

h) Descripció i anàlisi de les pàgines, seccions, suplements i 

publicacions específiques diàries i no diàries, en relació amb els "temes 

culturals" o la "cultura". 

i) Anàlisi de les publicacions especialitzades en les diverses 

manifestacions culturals (art, literatura, cinema, etc.). 

j) Definir un àrea de cultura: estructura i gestió.  

k) Models de presentació de treballs culturals i científics. 

l) Un suplement cultural dins d'un diari i la seva gestió 

m) Com es constitueix l'agenda cultural. 

n) Estructura i normalització de les publicacions científiques.  

o) Diferents sistemes d'avaluació de revistes de comunicació cultural. 
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METODOLOGIA DOCENT: 

TEORIA 

 

L'assignatura tracta la relació entre Comunicació i Cultura observant la 

presència de creadors d'opinió cultural i gestors de notícies culturals treballant 

en el camp de la comunicació.  

Analitza el periodisme cultural dins del periodisme especialitzat amb les 

característiques comunes i la identitat concreta de l'àrea (en rutines 

periodístiques, pràctiques concretes, tractament de la notícia i estratègies 

narratives concretes).  

Estudia la inserció del periodisme cultural com a especialitzat en el marc de les 

estratègies generals de les empreses de comunicació i les àrees concretes o 

http://www2.oprah.com/obc_classic/obc_main.jhtml


seccions que se li dediquen. La complexa relació entre els diferents mitjans i la 

comunicació cultural serà també abordada mostrant les diferències notables 

entre els mitjans impresos, els audiovisuals i els digitals. De la mateixa manera, 

s'analitzarà la creixent relació – d'interessos i comercial estricta – entre la 

comunicació cultural i l'empresa cultural concreta. Finalment, es 

desenvoluparan perspectives sobre el futur de la comunicació cultural 

enfrontada a un canvi radical de la concepció de cultural i als nous mitjans. 

La metodologia és o aprenentatge mitjançant problemes que es proposen en 

classe i se sotmeten a debat. 

 

 


