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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Donar a l’alumne les eines necessàries, teòriques i pràctiques, per 
poder entendre què es pot considerar periodisme d’investigació, 

quines són les tècniques que cal utilitzar i quin són els límits que no 
s’haurien d’ultrapassar. 

 
Que l’alumne sigui capaç de seleccionar, desenvolupar  i redactar o 

produir en un suport audiovisual un reportatge de periodisme 

d’investigació. 
 

Donar a l’alumne els coneixements necessaris per ser capaç de ser 
crític davant el propis conceptes teòrics del periodisme d’investigació i 

el periodisme que fa avui en els diferents suports. 
 

 

TEMARI: 
 
 
Tema 1. Definicions de periodisme d’investigació. Què es pot i no es 
pot considerar periodisme d’investigació? 

 
Tema 2. Els antecedents del periodisme d’investigació als Estats Units 

i a França. El periodisme d’investigació a Espanya i a Catalunya. 
 

Tema 3. Límits ètics i legals del periodista d’investigació.  
 

Tema 4. Tècniques i estratègies del periodisme d’investigació. 
 

Tema 5. Les fonts en una investigació. 



 

Tema 6. Estudi de casos: Watergate, My Lai, GAL, i la sang 
contaminada. 

 

Tema 6. Característiques del text de periodisme d’investigació.  
 

Tema 7. Cap on va el periodisme d’investigació? El periodisme de 
precisió. Wikileaks. Mite i oportunitats a la xarxa. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 

 

TEORIA:  
 

Classes temàtiques, a partir de la discussió de textos seleccionats, 

amb l’objectiu de revisar els conceptes teòrics i els casos més 
rellevants del periodisme d’investigació. 
 

 

PRÀCTIQUES:  
 

Supervisió, orientació i redacció d’una investigació periodística 

realitzada en grup. 

 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ:  
 
Teoria: Participació en les classes i redacció d’una crítica d’un 

producte seleccionat (text, audiovisual), que sigui resultat d’una 
investigació periodística o es refereixi a un treball periodístic 

d’investigació. 
 

Pràctica: Desenvolupament i redacció d’un reportatge d’investigació 

en grup. 
 

Per superar l’assignatura cal aprovar la teoria i la pràctica 
 
 
ALTRES QÜESTIONS: 
 
Avís: el lliurament d’un treball en què hi hagi copiades afirmacions 

d’un autor o part d’un text d’un llibre o d’un document de la xarxa 
sense citar-ne la procedència es considera una falta greu. No 

s’accepta, per tant, cap treball que contingui parts copiades de 

llibres, revistes o dels recursos que hi ha la xarxa, sense citar-ne la 
procedència. El treball serà suspès. 

 
 



Data       Signatura del Cap del Departament 
16 de juliol de 2012 
 


