
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

NoGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

santiago.tejedor@uab.catCorreu electrònic:

Santiago Tejedor CalvoNom:

2022/2023

Periodisme de Viatges

Codi: 104976
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501933 Periodisme OT 3 2

2501933 Periodisme OT 4 2

Equip docent

David Rull Ribó

David Revelles Soriano

Prerequisits

Assignatura optativa del Grau de Periodisme -quart curs-. Es requereix que l'estudiant tingui un domini
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 de viatges".

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

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

Competències

Periodisme
Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
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
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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 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.
Identificar les tradicions periodístiques contemporànies catalana, espanyola i internacional i les seves
modalitats d'expressió específiques, així com la seva evolució històrica i les teories i conceptes que les
estudien.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
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.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement
propi.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Comparar les diferents tradicions en el tractament de la informació especialitzada.
Comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació la narració periodística
especialitzada en informació mediambiental i de viatges.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Conceptualitzar les teories i les tècniques del periodisme especialitzat.
Demostrar un coneixement pràctic del periodisme especialitzat
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Distingir les teories de l'escriptura i la narrativa periodístiques per aplicar-les a les diferents especialitats
temàtiques informatives.
Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
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.
Utilitzar els recursos de comunicació interactiva per processar, elaborar i transmetre informació en
l'elaboració d'informació de caràcter especialitzat.

Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
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19.  

20.  

Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

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 "natura": 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.
- La llibreria especialitzada: Organització i tendències.
- Les agències es reinventen: Tipologia i continguts.
- Nous productes i tendències en el sector.

Part 6. Medi Ambient, viatges i internet

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

 El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació deNOTA:
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.
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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.

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

Pr?ctiques 22 0,88 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Seminaris i debats 16 0,64 1, 4, 11, 12, 19

Sessions te?riques 15 0,6 1, 6, 7, 10, 11, 12, 16

Tipus: Supervisades

Activitats d'avaluaci? 3 0,12 8, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi i treball aut?nom 76 3,04 1, 2, 3, 7, 9, 15, 17, 20

Avaluació

El sistema d' avaluació tindrà dues parts clarament diferenciades:

PART PRÀCTICA: 80%.
PART TEÒRICA: 20%.

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació:

- Ressenya: 20% sobre la qualificació final.
 40% sobre la qualificació final.- Quadern de viatges (Bitàcola):

 40% sobre la qualificació final.- Pràctiques:

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 a cada activitat.

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 presentar-se a la recuperació de l'assignatura, caldrà obtenir la nota mitjana de 3,5.

Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són: Quadern de viatges.
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En ser avaluació continuada, s'hauran de fer totes les proves avaluables programades. (En casos excepcionals, i amb l'aprovació

prèvia de l'Equip docent, es podrà dissenyar un sistema d'avaluació diferent).

Per aprovar l'assignatura s'aprovarà 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.

Més de tres faltes d'ortografia en alguns treballs suposarà el suspens. La nota obtinguda a la re avaluació de teoria serà la nota final

d'aquesta part.

La nota obtinguda a la re avaluació de pràctica farà mitjana amb la nota obtinguda a les pràctiques del curs.

A les proves de re avaluació (teòrica i pràctica) també hi podran accedir els alumnes que vulguin pujar la seva nota. La nova nota

serà la definitiva a la part teòrica i farà mitjana amb la resta de pràctiques a la part pràctica.

En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà en examen de teoria i pràctica. La

qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

En cas que l'estudiant realitzi 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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Bit?cola 40 6 0,24 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Pr?ctiques 30 9 0,36 3, 9, 11, 13, 18, 19, 20

Ressenya 30 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19
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NOTA: Al llarg del curs es treballarà igualment amb materials derivats de weblogs, llocs web, mitjans de
comunicació i congressos del sector.

Programari

L'assignatura desenvolupa un taller de producció de continguts a partir d'eines multimèdia en línia.
El treball es desenvolupa als laboratoris d'informàtica.
Les sessions virtuals es duran a terme per Teams o Zoom.
Els resultats dels exercicis es publiquen al portal Som Periodisme (www.somosperiodismo.es.), del
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB.
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