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Prerequisits

Assignatura de primer 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.

Objectius

L'assignatura és la primera directament vinculada amb l'escriptura periodística.
L'assignatura és una introducció al llenguatge periodístic i a la redacció periodística en diferents
suports, encara que amb una aposta major per la premsa i el ciberperiodisme.
Per tant, és una assignatura que prepara als alumnes pels diferents itineraris centrats tant en la
informació a premsa com radio, televisió i multimèdia.

Competències

Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
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.
Gestionar el temps de manera adequada.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
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

Adequar els textos escrits a les necessitats específiques que impliquen la utilització de tecnologies i els
seus sistemes per processar, elaborar i transmetre informació.
Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement
propi.
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.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les a la notícia i altres gèneres
periodístics en premsa escrita.
Escriure tot tipus de textos informatius per a premsa, ràdio, televisió i multimèdia.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats
academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1. Missió i valors del periodisme.
 Introducció general a la teoria dels gèneres periodístics.TEMA 2.
 El procés de la informació.TEMA 3.
 Concepte de notícia. Definició de notícia. Notícia i informació. Valors de la notícia. La notícia alsTEMA 4.

diferents mitjans: ràdio, premsa, televisió i Internet/multimèdia.
 Estructura de la notícia. Lid i cos: seqüència de continuïtat. Les 5 W. Material principal i materialTEMA 5.

secundari. La crisis de la piràmide invertida a Internet?
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secundari. La crisis de la piràmide invertida a Internet?
 Tipologia de la notícia.TEMA 6.
 Titulació. Concepte i finalitat de la titulació. Funcions i models. Elements. Tipus de titulars. NormesTEMA 7.

de titulació.
 Les fonts informatives. Tipologia. Identificació de les fonts. Diferents formes d'atribució. L'ús de citesTEMA 8.

directes i indirectes.
 El periodista i la redacció.TEMA 09.
 Els llibres d'estil i aspectos ètics.TEMA 10.
 Les noves tecnologies en premsa, ràdio i TV.TEMA 11.

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

Metodologia

La metodologia de treball combina la teoria amb la pràctica. La resolució de problemes, l'estudi de cas,
la creació de continguts i la lectura crítica de textos periodístics seran aspectes de gran importància.
El Campus virtual serà una eina de gran protagonisme en el curs.

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

Classes magistrals 15 0,6 3, 7

Estudi i treball autónom 30 1,2 1, 3, 7, 8

Laboratori 37 1,48 1, 3, 8

Tipus: Supervisades

Activitats d'avaluació 6 0,24 1, 3, 7, 8

Tutories 7 0,28

Tipus: Autònomes

Campus virtual 3 0,12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues parts clarament diferenciades i s'hauran de aprovar totes:
 Pràctiques, comentaris, ressenyes, etc.1) Les activitats d'aprenentatge (60%):

 test i examens.2) Els test d'actualitat i la valoració dels continguts teòrics (40%):

En ser una assignatura amb una gran càrrega pràctica, la valoració de les activitats docents serà la de
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En ser una assignatura amb una gran càrrega pràctica, la valoració de les activitats docents serà la de
major pes. De fet, s'han establert diferents proves pràctiques avaluables.

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:
- Activitat A: Examens, 40% sobre la qualificació final.
- Activitat B: Pàctiques, 40% sobre la qualificació final.
- Activitat C: Portafoli, 20% sobre la qualificació final.

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en les activitats A, B i C.

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.
Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana igual o
superior a .3,5
L'activitat que queda exclosa del procés de recuperació és el Portafoli.
En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un
examen teòric i práctic.
La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

PLAGI: En cas que l'estudiantrealitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40 6 0,24 3, 7

Portafoli 20 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Pr?ctiques 40 6 0,24 1, 3, 7, 8
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 El material d'estudi es completarà amb una selecció de textos extrets dels principals mitjans deNOTA:
comunicació.

Programari

El treball principal es basarà en la redacció de textos utilitzant programes d'ofimàtica. L'assignatura
desenvolupa un taller de producció de continguts a partir d'eines multimèdia en línia. El treball es desenvolupa
en els laboratoris d'informàtica. Les sessions virtuals es duran a terme per Teams o Zoom.
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