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Objectius

1. Asssolir una visió crítica i responsable sobre el periodisme polític i el paper dels
periodistes especialitzats en política.

2. Millorar les tècniques periodístiques adquirides en cursos anteriors per tal d'elaborar
notícies, entrevistes, columnes d'anàlisi i reportatges.

3. Distingir, usar i dominar el llenguatge dels gèneres informatius formals i el dels
gèneres interpretatius.

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
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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.

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 política i parlamentària.
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 política i crònica parlamentària.
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

 1.El Periodisme Especialitzat en Política. Concepcions de la Política. Praxis i Teoria. Actualitat, Història i
Prospectiva. Actors i Sistemes. Comportaments, estructures, processos. Llenguatges polítics i llenguatges
periodístics.

2.  L'àrea i les seccions de Política. Importància de les fronteres en la configuració de les seccions
d'Informació. Política interna. Política exterior. Predomini de la política en les seccions d'Opinió. Línia
editorial i pluralisme en Informació i en Opinió.

3.  Les relacions de poder, dimensió estructurant de la informació política. Concepcions del poder. Els
recursos del poder.

4.Els periòdics com a estructures de poder. Poder empresarial i poder redaccional. Els periòdics, actors del
  sistema polític. Poder patriarcal. Els objectius permanents: lucrar-se i influir. Els objectius temporals. Els

recursos estratègics.

5. Perspectives feministes sobre el poder i la política.

6.  El conflicte, estructura bàsica de la informació política. Concepcions del conflicte. Protagonistes,
antagonistes, tercers. Conflictes entre iguals, entre desiguals. Nivells d'anàlisi. Dimensions: intensitat,
violència. El conflicte com a comunicació. Anàlisi i resolució de conflictes.

7.  Els periòdics, narradors, comentaristes i participants de conflictes. La selecció dels conflictes publicables:
inclusions, exclusions, jerarquització dels conflictes inclosos.

8.  L'explicació i la comprensió de conflictes polítics. Explicar i comprendre en les escales global i individual.
L'explicació causal i l'explicació por suposades lleis històriques o sociològiques.

9.La narració de conflictes polítics. A partir de notícies: dures toves; negatives i positives; sobtades i
imprevisibles i anunciades i previsibles; en desenvolupament i de seguiment. Gèneres periodístics polítics.
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10.L' anàlisi crítica del discurs. L'argumentació sobre conflictes polítics. Per inducció, deducció, comparació.
Textos argumentatius i gèneres periodístics.

11.L'actualitat política periodística i la contextualització. Una cadena de decisions d'exclusió, inclusió i
jerarquització de notícies, actors, fonts d'informació d'actualitat i d'informació de contextualització. Decisions
rutinàries i decisions estratègiques. Actualitat política de curta, mitjana i llarga durada. Sincronia i diacronia.
Revisions i previsions d'esdeveniments, tendències i processos polítics.

Metodologia

METODOLOGIA DOCENT:

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La perspectiva de gènere intentarem que travessi tot el programa.

EORIAT

 Les classes de alternaran debats al voltant de textos prèviament llegits per l'estudiantat, exposicions i debats
  de problemes polítics i político-periodístics, comentaris de peces periodístiques i fragments de teoria exposats

pel professor.

En principi, les sessions de teoria seran online.

PRÀCTIQUES. Les sessions seran presencials.

1. Individuals:

- Escriure un reportatge en profunditat sobre un conflicte d'actualitat política

- Elaborar 5 textos periodístics breus informatius.

2. De grup: Analitzar conflictes actuals i la cobertura que en fan els mitjans. Exposar-ho a classe.

CALENDARI:

(CAT) El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

sessions en aula virtual 20 0,8 3, 6, 8
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sessions seminaris 15 0,6 1, 4, 6, 7, 8, 9

sesssions pràctica laboratori 16 0,64 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Avaluació 6 0,24 1, 4, 5, 8, 11

Tutories 3 0,12 2, 6

Tipus: Autònomes

Elaboració de 6 peces periodístiques 54 2,16 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11

Lectures i estudi de 4 textos 30 1,2 3, 6, 8

Avaluació

Avaluació:

No tindrà dret a avaluació qui faci menys de 4 articles curts.
Tampoc tindrà dret a avaluació qui no faci el reportatge en profunditat

De la teoria: la nota estarà funció de la presentació del resum escrit del debat a classe i de la intervenció de la
persona sobre els textos llegits. Aquesta nota valdrà un 30% de la nota final. A cada sessió s'avaluarà la
discussió.

Dels textos individuals breus, la nota mitjana valdrà un 30% de la nota final. La setmana següent a cada
lliurament es lliurarà la nota.

Del reportatge en profunditat, la nota valdrà un 30% de la nota final. Es valorarà la setmana següent a
l'entrega a final de curs.

De l'anàlisi del conflicte, la nota valdrà un 10% de la nota final. Es valorarà cada cop que es faci l'exposició.

La revisió de totes les notes de totes els exercicis es farà en tutories de forma oberta i continua.

Recuperació:

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Qui no arribi a l'aprovat, pot abandonar o escriure un nou reportatge i si està bé, passarà.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

De l'anàlisi del conflicte i de la cobertura 10% 0,5 0,02 5, 6

Elaboració d'un reportatge en profunditat 30% 1 0,04 2, 5, 7, 8, 9, 11

Elaboració de 5 peces periodístiques curtes 30% 3 0,12 1, 2, 5, 9, 10, 11

Participació en la discussió sobre 4 textos teòrics 30% 1,5 0,06 3, 4, 6, 8

Bibliografia
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Programari

Farem servir Teams per les classes virtuals i eventualment també per les presencials.

També farem servir Padlet per interactuar en ambdos tipos de classes.
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