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Prerequisits
Assignatura de quart en el Grau de Periodisme. Es necessitarà que l'alumnat tingui un coneixement de temes
d'actualitat; demostri capacitat per l'ús correcte oral i escrit del català i el castellà i coneixements d''anglès. Cal
tenir en compte que l'alumnat ja haurà realitzat assignatures obligatòries relacionades amb aquesta
assignatura i que això permetrà que ja tingui les capacitats tècniques necessàries.

Objectius
L'assignatura pretén l'aplicació pràctica de les competències periodístiques multimèdia i el conjunt de rutines
organitzatives, encaminades a l'elaboració de productes periodístics en un context de producció periodística
multiplataforma.
S'abordaran les peculiaritats de les redaccions i la producció multiplataforma, la transformació del perfil
professional, els nous llenguatges audiovisuals i com s'han d'utilitzar les xarxes socials. Es pretén que els
futurs graduats i graduades siguin capaços de crear i dirigir productes periodístics multiplataforma.
Tant el material com la dinàmica de l'assignatura tenen un alt component pràctic. Les pràctiques consistiran en
una simulació professional en un entorn real a partir de la creació d'un mitja periodístic multiplataforma que
treballi de forma igual a la realitat. L'alumnat elaborarà productes periodístics en qualsevol suport. A més,
seran capaços de prendre les decisions que es requereixin, independentment del lloc de treball que ocupin a
l'escala laboral periodística o en el mitjà en el que treballin.
L'assignatura s'integra dins de la matèria de "Producció periodística" i dins d'aquest bloc formatiu aporta els
coneixements pràctics i les bases teòriques per entendre el context de la producció periodística
multiplataforma i els canvis que comporten dins de la professió i a les rutines periodístiques. L'objectiu
principal és dotar a l'alumnat de les competències necessàries en la producció, realització, direcció i creació
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principal és dotar a l'alumnat de les competències necessàries en la producció, realització, direcció i creació
de productes periodístics en tots els formats i suports digitals.
Es facilitarà que l'alumnat conegui el context deles noves exigències professionals relacionades amb les
formes d'expressió digitals.

Competències
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 capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar l'esperit crític i autocrític.
Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar
tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i
documentals.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el temps de manera adequada.
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.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge
1. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
2. Conèixer i saber aplicar els programes informàtics adequats per a desenvolupar processos infogràfics.
3. Conèixer i utilitzar professionalment instruments necessaris per a enregistrar veu i imatge.
4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
5. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
6. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
7. Gestionar el temps de manera adequada.
8. Identificar i distingir les prescripcions tècniques necessàries per a comunicar en el llenguatge propi de
cada un dels mitjans de comunicació (premsa, audiovisual, multimèdia).
9. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
10. Usar adequadament els recursos comunicatius d'Internet.
11. Usar tècniques informàtiques per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes
infogràfics.
12. Utilitzar criteris de responsabilitat social en els diversos processos de producció informativa.
13. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
14. Valorar la utilització del disseny en tots els mitjans de comunicació com a suport a la transmissió
d'informacions en premsa, ràdio, televisió i multimèdia.

Continguts
Tema 1. Introducció a la producció periodística multiplataforma
Què es la producció periodística? Cóm es fa un producte periodístic multiplataforma?
Qualitats del productor periodístic.
Peculiaritats específiques de les redaccions i de les produccions multiplataforma
Exemples de bones pràctiques i estudi de casos
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Tema 2. El procés de la producció periodística multiplataforma. Organització d'una redacció
multimèdia. Els professionals.
Organització d'un equip de producció multimèdia i multiplataforma. Tipus i exemples de bones pràctiques.
Noves professions. Noves rutines de treball. Transformació del perfil professional.
Lideratge d'un equip de periodistes. La planificació com a base de treball i el treball en equip com a solució.
Tasques de cada persona en un equip. Agenda i fonts. Propostes de transparència informativa.
La selecció de les notícies. De què i com s'informa. Les fonts. Canvi del valor informatiu.
Les xarxes socials com a fonts d'informació: avantatges i riscos.
Jerarquització. El producte final. Estratègies de selecció en els productes digitals.
La gestió de la participació dels lectors i l'ús de les aportacions dels lectors.
Com aprofitar les aportacions dels de la ciutadania com a fonts d'informació.
Periodisme de dades.
Tema 3 Producció periodística per Internet.
Producció periodística per plataformes d'interès general i per plataformes específiques.
Utilització de buscadors i d'altres mitjans per generar informació.
Articulació d'una narració multimèdia. Selecció adequada de formats i fonts. Guió i preproducció. Edició i
producció en diferents formats.
Escenaris i àmbits periodístics en un context digital i multiplataforma.
Exemples de bones pràctiques

Metodologia
L'assignatura tindrà un component eminentment pràctic. Les pràctiques consistiran en la creació d'un mitjà
periodístic multiplataforma que treballi de forma similar a la realitat. El primer dia de pràctiques es plantejarà la
divisió dels equips i la distribució de rols, la concreció temàtica, i el disseny de la plataforma. Cada equip
haurà de comptar amb persones que tinguin les següents habilitats: coneixement de les xarxes socials,
coneixements tècnics de producció, muntatge i edició de fotografies i de vídeos; verificadors de dades, tècnics
i creatius, redactors especialitzats i persones amb capacitats de lideratge.
L'assignatura també comptarà amb altres activitats dirigides on s'aprofundirà en els continguts i s'oferiran
exemples de casos de bones pràctiques.
En relació a les activitats supervisades, es realitzaran tutories individualitzades i en grup.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

3

Avaluació i revaluació

0

0

4, 5, 7

Classe magistral

0

0

1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13

Pràctiques de laboratori

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Seminaris

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

0

0

1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13

0

0

1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Treball autònom

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura tindrà dues parts diferenciades:
- Les pràctiques de laboratori: 80% de la nota
- Participació en seminaris i activitats del curs: 20% de la nota.
L'assignatura pretén l'aplicació pràctica de les competències periodístiques multimèdia i el conjunt de rutines
organitzatives, encaminades a l'elaboració de productes periodístics en un context de producció periodística
multiplataforma.
Les pràctiques consistiran en una simulació professional en un entorn real a partir de la creació d'un mitja
periodístic multiplataforma que treballi de forma igual a la realitat. L'alumnat elaborarà productes periodístics
en qualsevol suport i adoptarà diferentes rols professionals.
Cada setmana es realitzarà una activitat a la redacció periodística creada i que estarà relacionada amb
l'actualitat periodística: noticia,un reportatge/entrevista/crònica en grup, roda de premsa, participació a UAB
Media, dinamització de les xarxes socials, etc. També durant les diferents setmanes els estudiants hauran
d'assumir un rol professional: editor, director, cap de portada, cap de secció, verificador de dades, corrector
d'estil, community manager, etc. La nota final consistirà en la mitjana de totes les pràctiques i s'avaluarà
també la seva participació en els diferents perfils professionals. També es reailtzaran setminaris per
aprofunditzar en tots els aspectes pràctis.
La nota final serà la mitjana aritmètica de totes les pràctiques realitzades. No és necessari una nota mínima a
cada pràctica per fer la mitjana final. Per aprovar l'assignatura s'haurà de treure un mínim de 5 de mitjana.
Per aprovar l'assignatura i que es pugui fer mitjana amb la resta de notes, la màxima de pràctiques suspeses
o no presentades (sense justificant) és de 3.
REAVALUACIÓ: A les tres darreres setmanes del curs els estudiants que no hagin superat l'avaluació
continuada es podran presentar a una reavaluació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació continua: treballs pràctics durant tot el
curs

80%

100

4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Participació en seminaris i activitats del curs

20%

50

2

1, 2, 5, 6, 8, 9, 12
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Tendències de futur i models de negoci
FLORES VIVAR, Jesús y AGUADO, Guadalupe(2005): Modelos de negocio en el ciberperiodismo. Fragua.
Madrid.
FORES, J.M. (2009). Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las redes sociales.
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ENLLAÇOS WEB

Casciari, Hernán - "Cómo matar al intermediario":
http://www.youtube.com/watch?v=_VEYn3bXz34
Col·lectiu de periodistes que es dedica a l'elaboració de projectes comunicatius de caràcter social:
http://www.contrast.es
Col·lectiu "Se buscan periodistas": http://sebuscanperiodistas.com
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Col·lectiu "Se buscan periodistas": http://sebuscanperiodistas.com
Com ser periodista en xarxa: http://onlinejournalismblog.com/2012/03/13/how-to-be-a-network-journalist/
Congreso de Periodismo Digital (ediciones I a XII). Asociación de la Prensa de Aragón. Huesca. De 2000
Congreso Nacional de Periodismo Digital a 2011.
Disponible en: http://www.congresoperiodismo.com.
Cooperativa de periodistes:
- http://alternativaseconomicas.coop
- http://www.lamarea.com (ex treballadors de Público)
Domínguez, Eva. "El cuarto bit. Notas sobre comunicación y Nuevas Tecnologías". Blogs de "La Vanguardia"
http://blogs.lavanguardia.com/elcuartobit/
Exemples de com usar els usuaris per a fer informació:
- http://233grados.lainformacion.com/blog/2011/06/usuarios-analisis-mail-sarah-palin.html
- http://www.guardian.co.uk/help/insideguardian/2011/oct/10/guardian-newslist
http://233grados.lainformacion.com/blog/2012/01/un-editor-pide-ayuda-en-twitter-para-disenar-la-portada-de-su-diario.html
Fundación Telefónica. Informe sobre la Sociedad de la Información (ediciones de 2000 a 2010). Disponible en:
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/eventos/evento/1 1_01_2011_esp_2969
Noticias Transmedia "El Periodista Transmedia tiene futuro"
http://noticiastransmedia.com/2010/06/18/el-periodista-transmedia-tiene-futuro/
Xarxa de joves cibercorresponsals: http://www.cibercorresponsales.org
Estudi de casos, exemples i bones pràctiques:
Demotix: www.demotix.com
European Network: http://www.cafebabel.com/
Knight Center for International Media:
http://mdg.glocalstories.org/
http://roma.glocalstories.org/
Powering a Nation "Coal a Love Story": http://www.poweringanation.org/coal/
Universidad del Tec de Monterrey- Reframing México:
http://www.reframingmexico.org/en/
Universidad de Ohio "Soul of Athens": http://2013.soulofathens.com/
Universidad deEstrasburgo, "Menu famille": http://cuej.djehouti.com/72-Menufamille.htm
Universidad Nacional de Rosario: "Migraciones": http://www.documedia.com.ar/
University of North California, Pontificia Universidad Católica Argentina http://www.nowwhatargentina.org/
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