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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En finalitzar el curs, l'estudiant ha de ser capaç de:
-->Explicar la funció de la professió periodística a la societat
-->Avaluar la funció dels diaris digitals dins del conjunt de mitjans de comunicació
-->Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics

Responsable: MARIA SOLIÑA BARREIRO GONZÁLEZ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a Internet, 
que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.

2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:
* Classes teòriques en gran grup en les quals:
  > el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura.
  > es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels 
seus coneixements.
  > es fan conferències de professionals del sector amb un debat posterior.
* Pràctiques en grup petit on els i les estudiants s'organitzen per productores o equips de treball de quatre a sis alumnes.
Les pràctiques per productores tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades pel professorat i una
part en la que l'equip ha de funcionar autònom, com a equip de redacció fora de les hores de classe.
* Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura.
* Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores per a 
estudiar i consolidar els coneixements adquirits,  les hores per a preparar el treball per productores en les activitats de 
publicació amb gestors de continguts, les hores dedicades a l'anàlisi i la síntesi dels treballs de recerca i, per últim, les 
hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements sobre la matèria.

Metodologies docents
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-->Cercar i contrastar la informació necessària per a la redacció de notícies
-->Redactar articles i notícies amb criterirs periodístics
-->Editar una revista digital
-->Avaluar i comparar les funcionalitats de diferents CMS (sistemes gestors de continguts)
-->Usar i administrar CMS (sistemes gestors de continguts)

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1: Introducció al periodisme

2: Escriptura periodística i edició de mitjans 
digitals

Dedicació: 35h 

Dedicació: 35h 

Grup gran: 9h 
Grup petit: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Grup gran: 9h 
Grup petit: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

1.1 Situació social del periodisme i transformacions en el sector de la comunicació
1.2 Periodisme, actualitat i informació
1.3 El periodista avui
1.4 Funció social del periodisme
1.5 Ètica periodística i codi deontològic
1.6 Institucions periodístiques
1.7 Aspectes legals

2.1 Tècniques de redacció de notícies
2.2 La redacció multi-nivell
2.3 El proces de redacció de una notícia en un diari digital
2.4 Maquetació y navegació
2.5 Convergència de medis
2.6 Guies d'estil
2.7 Sistemes gestors de continguts (CMS)
2.8 Edició de medis digitales

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1: Projecte editorial de disseny i edició d'un mitjà digital de propòsit general
Activitat 2: Lectura d'un llibre sobre periodisme
Activitat 3: Tests d'actualitat
Activitat 5: Primer parcial

Activitat 1: Projecte editorial de disseny i edició d'un mitjà digital de propòsit general
Exam parcial
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3: Els gèneres periodístics Dedicació: 35h 

Grup gran: 9h 
Grup petit: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

3.1 Llenguatge periodístic i els seus gèneres
3.2 Fonts i contrast d'informació
3.3 Els gèneres periodístics clàssics: d'informació, d'interpretació i d'opinió
3.4 La notícia
3.5 L'entrevista
3.6 El reportatge
3.7 La crònica
3.8 L'editorial
3.9 Altres gèneres d'opinió: columna,crítica,tira còmica,carta al director,blog

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 1: Projecte editorial de disseny i edició d'un mitjà digital de propòsit general
Activitat 2: Lectura d'un llibre sobre periodisme
Exam Parcial
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4: Característiques i reptes del periodisme digital Dedicació: 45h 

Grup gran: 13h 
Grup petit: 3h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 27h 

4.1 Societat de la informació i periodisme
4.2 Els mitjans digitals
4.3 Noves fonts d'informació
4.4 Nous gèneres
4.5 El text en el periodisme digital
4.6 Àudio i vídeo en els mitjans digitals
4.7 Fotoperiodisme
4.8 Infografics
4.9 El paper de l'editor d'un mitjà digital
4.10 Reptes del periodisme digital:
4.10.1 Informació de qualitat
4.10.2 Infotainment i frivolitat
4.10.3 Nous formats per a nous dispositius
4.10.4 Nous models de negoci
4.11 Audiències i audimetria
4.12 Els grans mitjans internacionals

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 1: Projecte editorial de disseny i edició d'un mitjà digital de propòsit general
Activitat 2: Lectura d'un llibre sobre periodisme
Activitat 3: Tests d'actualitat
Exam parcials
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Planificació d'activitats

ACTIVITAT 1: PROJECTE EDITORIAL 
D'EDICIÓ D'UN MITJÀ DIGITAL DE 
PROPÒSIT GENERAL

ACTIVITAT 2: LECTURA D'UN LLIBRE SOBRE 
PERIODISME

Descripció:

Descripció:

 Cada grup de pràctiques dividit en quatre equips de cinc a vuit estudiants, dissenyen, editen i publiquen un mitjà 
digital de propòsit general on cada setmana cada equip s'encarrega d'una secció diferent i on tots els equips 
participen del disseny de l'arquitectura de la informació i de la gestió de la guia d'estil.
Es treballen els diferents gèneres periodístics però especialment la notícia, l'entrevista i el reportatge en les seves 
modalitats digital i audiovisual.

 Al llarg del quadrimestre es llegeix un llibre d'actualitat escrit per un/una periodista sobre algun aspecte 
relacionat amb la situació actual del periodisme

Material de suport:

Material de suport:

Guia de l'activitat
Wordpress
Joomla! (opcional)
Plataforma d'e-learning (Atenea) com a eina de suport de la redacció col·lectiva

Llibre
Guia de l'activitat

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Les peces periodístistiques editades i publicades al mitjà digital.
Les propostes d'arquitectura de la informació.
Les propostes de guia d'estil.

Crítica del llibre

Objectius específics:

Objectius específics:

-Treballar en una simulació de mitjà periodístic digital per familiaritzar-se en el funcionament d'una redacció 
periodística
-Practicar els diferents gèneres periodístics, especialment la notícia, l'entrevista i el reportatge
-Practicar la redacció de textos periodístics, de sistemes de titulars, les normes d'escriptura idònies per a la xarxa
-Aprofundir en aspectes de maquetació i de disseny de llocs webs dinàmics.
-Familiaritzar-se amb el concepte de guia d'estil.
-

-Descobrir la situació del periodisme actual a partir del testimoni d'un periodista de referència.
-Descobrir la importància de l'estudi de continguts a partir de bibliografia especialitzada

Grup petit: 12h 
Aprenentatge autònom: 19h 
Activitats dirigides: 2h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Dedicació: 33h 

Dedicació: 24h 
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ACTIVITAT 3: TESTS D'ACTUALITAT

ACTIVITAT 5: PRIMER PARCIAL DE 
PERIODISME DIGITAL

ACTIVITAT 6: SEGON PARCIAL DE 
PERIODISME DIGITAL

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Al llarg del semestre es fan tres o quatre test d'actualitat. Per a cada test d'actualitat, l'estudiant ha de ser 
pendent de l'actualitat al llarg d'una setmana i respondre les qüestions del test en una sessió de grup gran de 
teoria

 Primer parcial de periodisme digital per avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant dels temes/continguts 
1, 2(parcialment) i 4(parcialment) de l'assignatura.

 Segon parcial de periodisme digital per avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant dels temes (continguts)
2(parcialment), 3 i 4(parcialment) i la lectura del llibre (Activitat 2).

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Guia de l'activitat
Premsa escrita, ràdio, televisió, mitjans digitals, agències, xarxes socials.

Enunciat de l'examen.

Enunciat de l'examen.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Cada setmana que hi ha test d'actualitat l'estudiant ha d'omplir i lliurar un qüestionari sobre preguntes 
d'actualitat.

L'examen resolt.

Objectius específics:

Objectius específics:

-Fomentar que l'estudiant sigui al dia de l'actualitat i faci un consum crític de la informació de diferents mitjans 
periodístics.
-Augmentar la cultura general de l'estudiant i el coneixement que en té de la societat on viu.

Avaluar el nivell dels coneixements adquirits a la primera part del curs.

Activitats dirigides: 2h 
Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 7h 

Grup gran: 16h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran: 17h 
Aprenentatge autònom: 17h 

Dedicació: 11h 

Dedicació: 32h 

Dedicació: 34h 
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ACTIVIDAD 3: Test d'actualitat

La qualificació final té les següents components:

 > Primer examen parcial, per a avaluar els continguts dels temes 1,2 (en part) i 4 (en part), suposa un 30% de la nota 
final.
 > Segon examen parcial, per a avaluar els continguts dels temes 2 (en part), 3 i 4 (en part), suposa un 30% de la nota 
final.
 > activitat 1, projecte editorial i redacció (25%)
 > activitat 2, lectura d'un llibre de periodisme (10% -on un 5% és directe i un 5% com a part del segon parcial -Activitat 
6-) 
 > activitat 3, tests d'actualitat (10%)

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

A totes les activitats practiques és obligada l'assistència per a ser avaluades. 

Les activitats són obligatòries, tret de les que específicament es digui el contrari. Les activitats no realitzades -o a les que 
no s'ha assistit- són avaluades com a 0 en el còmput total del seu grup de qualificacions.

Les activitats 3,4 i 5 s'han de fer individualment.
L'activitat 1 i 2 es fa per productores de quatre estudiants però l'avaluació pot ser individual a requeriment dels 
professors.

En aquesta assignautra es treballa la correctesa en l'expressió oral i escrita; és indispensable per a l'avaluació la redacció 
adient i l'ortografia impecable en la resolució de tots els documents escrits.

Descripció:
 Es realitzaran quatre test d'actualitat a l'aula, dels quals els tres de puntuació més alta computaran un 10% a la 
nota final.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
L'examen resolt.

Objectius específics:
Avaluar el nivell dels coneixements adquirits a la primera part del curs.
Avaluar la lectura del llibre.

Grup gran: 1h 
Dedicació: 1h 
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