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TEMARI: 
 

 Presentació curs: Qui figura a les notícies? 

 Marges d’actuació de la professió periodística: la perspectiva de gènere i la seva 

aplicació en les pràctiques periodístiques 

 El gènere com a construcció cultural. El paper dels mitjans de comunicació en la 

construcció de la identitat masculina i femenina 

 Mecanismes de representació: els estereotips de gènere 

 La imatge de les dones en els mitjans audiovisuals. Es projectarà el documental 

Il corpo delle donne 

 Anàlisi crítica de la representació de la violència contra les dones en els mitjans 

de comunicació. La violència simbòlica dels mitjans de comunicació 

 Mecanismes de representació: el llenguatge androcèntric i el llenguatge sexista 

 Les periodistes de la República. Les pioneres: inici de la professionalització de 

les dones en el periodisme 

 La representació periodística de la realitat. Els mitjans com a creadors de 

significats. Mecanismes de representació: tematització, escenaris i protagonistes 

 Mecanismes de transmissió d’estereotips en la producció informativa: 

organització professional, cultura periodística, context sociocultural, 

idiosincràsia individual 

 Invisibilitat versus sobrerepresentació. En quins escenaris i en quins rols 

apareixen dones i homes en els mitjans de comunicació? 

 La representació de les altres: dones migrants, dones en països pobres o en 

desenvolupament, cooperació 

 Presentació a classe dels treballs periodístics i de recerca 
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