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Prerequisits

Assignatura de segon en el Grau de Periodisme. Es necessitarà que l'alumne tingui un coneixement de temes
d'actualitat; demostri capacitat per l'ús correcte oral i escrit dels seus idiomes propis; pugui llegir, analitzar i
resumir textos informatius de diferents mitjans i suports. L'estudiant ha de tenir, a més, uns coneixements
mínims d'alfabetització digital (des d'una perspectiva instrumental, en l'ús de les eines d'ofimàtica, Internet i
web 2.0).

Objectius

L'assignatura és la primera directament vinculada amb l'escriptura periodística aplicada a continguts
multimèdia i interactius. Per tant, l'alumne ha d'assumir que aquesta és una introducció teòrico-pràctica a
l'escriptura de missatges informatius per als nous suports que inaugura la digitalització en el marc d'Internet i
la web 2.0. L'assignatura és una introducció a les pautes, recomanacions i directrius bàsiques per a
l'elaboració de missatges informatius de caire multimèdia. De la mateixa manera, s'estudien les principals
eines i plataformes de la web 2.0 que poden resultar d'utilitat per a un ciberperiodista.

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
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Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de l'escriptura i la narrativa periodístiques i les seves
aplicacions en els diferents gèneres, mitjans i suports.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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

Adequar els textos escrits a les necessitats específiques que impliquen la utilització de tecnologies i els
seus sistemes per processar, elaborar i transmetre informació.
Aplicar els principis deontològics i la norma jurídica en la producció de textos periodístics.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les als gèneres periodístics en
suports multimèdia.
Escriure tot tipus de textos informatius per a premsa, ràdio, televisió i multimèdia.
Gestionar el temps de manera adequada.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

Web 2.0 i comunicació.
Ciberperiodisme.
Fonaments de l'escriptura on line.
Fonaments de l'escriptura ciberperiodística.
Plataformes i eines on line per al ciberperiodista.
Tendències de futur.

Metodologia

.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques 22 0,88

Seminaris 15 0,6

Sessions teoria 15 0,6

Tipus: Supervisades
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Activitats d'Avaluació 3 0,12

Tutories 3 0,12

Tipus: Autònomes

Treball del alumne (recerca, documentació, producció) 64 2,56

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dos parts clarament diferenciades: les activitats d'aprenentatge o
pràctiques (60%), i la valoració dels continguts teòrics (40%).
En ser una assignatura amb una gran càrrega pràctica, la valoració de les activitats pràctiques serà la
de major pes. De fet, s'han establert diferents proves pràctiques avaluables. Els continguts teòrics són
el segon aspecte a avaluar i es farà mitjançant diferents exàmens al llarg del curs.
Per superar l'assignatura s'hauran de fer totes les proves avaluables al ser una avaluació continua. En
el cas excepcional i sempre després de resoldre la situació l'equip docent de l'assignatura, es podrà
treballar amb un sistema diferent d'avaluació.
En el cas de que l'alumne no es presenti a la meitat de les proves es considerarà com a no presentat.
Per a aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la part teòrica com la pràctica. En el cas d'aprovar una
de les dues parts (sigui la teòrica o la pràctica) i suspendre l'altra, l'estudiant tindrà la qualificació de
suspès i no es farà la mitja segons els paràmetres establerts.
A cada part s'ha de tenir, com a mínim, l'equivalent a un cinc.
La nota final de teoria serà la mitjana dels dos exàmens teòrics.
La nota fina de pràctica serà la mitjana del conjunt de les proves pràctiques.
El plagi en els exercicis, exàmens o treballs realitzats significarà el suspens de tota l'assignatura.
Més de 3 faltes d'ortografia en alguns dels treballs o exàmens podrà suposar el suspens del treball.
La revaluació (tant de la part teòrica com de la part pràctica) és un prova de síntesis que inclou els
continguts de tot el curs.
Per a poder accedir a la revaluació teòrica caldrà una nota mitjana mínima de 3 als exàmens teòrics.
Per a poder accedir a la revaluació pràctica caldrà una nota mitjana mínima de 3 a les pràctiques.
La nota obtinguda a la revaluació de teoria serà la nota final d'aquesta part.
La nota obtinguda a la revaluació de pràctica farà mitjana amb la nota obtinguda a les pràctiques del
curs.
A les proves de revaluació (teòrica i pràctica) també podran accedir-hi els alumnes que desitgin pujar la
seva nota. S'hi podran presentar, a cadascuna de les parts, els que tinguin com a mínim un 8 de
mitjana a la part que es vulguin presentar i la nova nota serà la definitiva a la part teòrica i farà mitjana
amb la resta de pràctiques a la part pràctica.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Pràctiques 60% 22 0,88 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
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Durant el curs es facilitarà material i textos.

Webs i blogs: www.desmiblog.com, eperiodista, ecuaderno, El blog de Enrique Dans, Periodistas 21.
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