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Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials.

Es recomana haver cursat assignatures de Mètodes i Estructura Social.

Objectius

Introduir als estudiants a la qüestió social en les societats avançades.
Capacitar per a detectar i avaluar periodísticament les fractures socials així com les diferents
deseigualtats
Capacitar als estudiants per a elaborar textos periodístics des de la perspectiva del periodisme social

Competències

Periodisme
Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de
comunicaciófessional mitjançant casos concrets.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.

Resultats d´aprenentatge

Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.

Comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació la narració periodística
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Comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació la narració periodística
especialitzada en informació de fets diversos i vida quotidiana.
Conceptualitzar les teories i les tècniques del periodisme especialitzat.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar un coneixement pràctic del periodisme especialitzat
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Incorporar els principis de la deontologia professional en l'elaboració de narració periodística
especialitzada en informació de fets diversos i vida quotidiana.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar els recursos de comunicació interactiva per processar, elaborar i transmetre informació en
l'elaboració d'informació de caràcter especialitzat.

Continguts

Introducció al periodisme social
Introducció a la i al canvi socialqüestió social 
Dinàmiques que creen i repodueixen les desigualtats
Fonts i actors del periodisme social
El Tercer Sector: agenda del periodisme social
Construcció narrativa en periodisme social

Metodologia

La orientació de l'assignatura és eminentment pràctica i la metodologia utilitzada s'adeqüarà a aquest
plantejament. Es treballarà amb bases de dades que documenten estadísticament les diferents formes que
adopta la desigualtat. Així mateix, es desenvoluparan tallers de lectura que treballaran al voltant de les
problemàtiques de l'assignatura, de la conceptualització de les diferents problemàtiques socials així com del
seu tractament periodístic.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 15 0,6 3, 6, 7

Seminaris 15 0,6 1, 6, 7

Taller d'anàlisi de dades 22 0,88 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 10 0,4 5

Tipus: Autònomes

Treball de l'alumne 80 3,2 1, 3, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà continuada. Els treballs seran acordats amb el professor responsable i
tutoritzats setmanalment.
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Seminaris de lectura 10% 4 0,16 3, 5

Taller d'anàlisi de dades 20% 3 0,12 1, 3, 5, 10

Treball individual o en grup 70% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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