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Prerequisits

Assignatura optativa del Grau de Periodisme -quart curs-. Es requereix que l'estudiant tingui un maneig
avançat de les rutines de producció periodística en diferents mitjans (premsa, ràdio, televisió i internet), així
com un coneixement detallat de l'actualitat informativa. Capacitat de llegir, analitzar i resumir textos de
diferents mitjans de comunicació i suports.

Objectius

Els objectius principals de l'assignatura se centren en que els estudiants:

a) Coneguin les característiques, els orígens, els principals autors i obres de l'especialització del periodisme
coneguda com "Periodisme mediambiental i de viatges".

b) Analitzin els principals projectes i els productes de referència en el sector.

c) S'exercitin en la creació d'iniciatives i / o continguts emmarcats en aquest àmbit d'especialització.

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 consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Demostrar 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 comunicació.
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.

Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.
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Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.

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
especialitzada en informació mediambiental i de viatges.
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 mediambiental i de viatges.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Saber construir textos en una tercera llengua que s'adeqüin a les estructures del llenguatge periodístic i
aplicar-les a les diferents especialitats temàtiques informatives.
Utilitzar els recursos de comunicació interactiva per processar, elaborar i transmetre informació en
l'elaboració d'informació de caràcter especialitzat.

Continguts

Part 1. L'aventura del "viatjar" ·

- El viatge com a eina informativa, formativa i comunicativa.
- El viatge a l'"alteritat": Conceptes bàsics d'antropologia.
- El viatge al "coneixement": Aprenentatge i creació.
- El viatge al "passat": Conceptes bàsics d'arqueologia.
- El viatge a la "naturalesa": Periodisme mediambiental.

Part 2. Història del periodisme de viatges.

- Història del periodisme de viatges.
- Viatges i viatgers: Principals viatgers al llarg de la història de la humanitat.
- Estudis de cas.

Part 3. Periodisme mediambiental.

- El periodisme mediambiental com a especialització.
- Informar "de" i "des de" la natura.
- Els grans temes: Aigua, Biodiversitat, Residus, Energia, Salut i Canvi climàtic.
- Ecologia i mitjans de comunicació.
- Com dissenyar i organitzar una expedició científica.

Part 4. Narrativa de viatges.

- Viatjar i narrar: La paraula.
- Altres atributs d'interès: Fotografia, audiovisual i recursos sonors.
- Literatura de viatges: Principals narradors i periodistes.
- Anàlisis de textos: Com escriure sobre un viatge.
- El relat periodístic i els viatges: Crònica, reportatges i altres gèneres d'interès.
- Guies de viatge: Tipologia i característiques definitòries.
- Publicacions periòdiques: De la revista especialitzada al llibre en primera persona.
- Estudis de cas.

Part 5. Indústria, turisme i mercat.

- Aproximació al sector turístic.
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- Aproximació al sector turístic.
- La llibreria especialitzada: Organització i tendències.
- Les agències es reinventen: Tipologia i continguts.
- Nousproductes i tendències en el sector.

Part 6. Medi Ambient, viatges i internet

- Continguts mediambientals i de viatges a la Xarxa.
- Plataformes, instruments i recursos 2.0 per al periodista de viatges.
- Estudis de cas.

El contingut d'aquesta assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

La base de la metodologia docent serà arribar a un aprenentatge autònom per part dels estudiants. L'activitat
tutelada pel professor, amb una participació constant i activa de l'alumne, permetrà que aquest assumeixi les
competències genèriques i específiques plantejades en el disseny de l'assignatura, dins del Pla d'estudis. Les
activitats d'aprenentatge (classes pràctiques) ocupen un protagonisme destacat en el marc de l'assignatura.
Els alumnes assistiran a classes teòriques on s'explicaran conceptes, desenvoluparan debats i comentaran
materials i casos. La separació del grup en subgrups d'índole pràctica permetrà un treball i una exercitació
variada i molt detallada dels exercicis plantejats. El campus virtual serà una eina important en el marc de
l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Prácticas. 22 0,88 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11

Seminarios. 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7, 9

Sesiones teóricas. 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Actividades de evaluación. 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Tutorías. 3 0,12 2, 4, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Trabajo autónomo (investigación, documentación, producción, lectura). 76 3,04 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Avaluació

El sistema d'avaluació tindrà dues parts clarament diferenciades:
PART PRÀCTICA
a) Pràctiques de curs: 70%.
PART TEÒRICA
a) Examen 20%.
b) Participació en Seminaris: 10%.

Aspectes a considerar:
• En ser avaluació contínua, s'hauran de realitzar totes les proves avaluables programades. (En casos
excepcionals, i prèvia aprovació de l'Equip docent, es podrà dissenyar un sistema d'avaluació diferent).
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excepcionals, i prèvia aprovació de l'Equip docent, es podrà dissenyar un sistema d'avaluació diferent).
• Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la part pràctica com la teòrica (obtenint la qualificació equivalent
a un 5 sobre 10, en cadascuna de les parts). • En cas d'aprovar una de les parts i suspendre l'altra, l'alumne
tindrà la qualificació de suspens.
• El plagi en els exercicis, exàmens o treballs significarà automàticament el suspens en l'assignatura.
• Més de tres faltes d'ortografia en alguns treballs suposarà el suspens d'aquests.
• L'assignatura presenta unes sessions de reavaluació dirigides a reavaluar alguns apartats / blocs del curs.
Es realitzarà una prova general de síntesi (tant en teoria com en pràctica).
• La reavaluació (tant de la part teòrica com de la part pràctica) és un prova de síntesi que inclou els
continguts de tot el curs.
• Per poder accedir a la revaluació teòrica hi haurà una nota mitjana mínima de 3 als exàmens teòrics.
• Per poder accedir a la revaluació pràctica hi haurà una nota mitjana mínima de 3 a les pràctiques.
• La nota obtinguda en la reavaluació de teoria serà la nota final d'aquesta part.
• La nota obtinguda en la reavaluació de pràctica farà mitjana amb la notaobtinguda en les pràctiques del curs.
• A les proves de reavaluació (teòrica i pràctica) també podran accedir els alumnes que desitgin pujar la seva
nota. Es podran presentar, en cadascuna de les parts, els que tinguin com a mínim un 8 de mitjana en 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 30 7 0,28 1, 3, 9, 10

Prácticas 70 9 0,36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
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NOTA: A lo largo del curso se trabajará igualmente con materiales derivados de weblogs, sitios web, medios
de comunicación y congresos del sector.
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