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Periodisme Digital i Nous Mitjans 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Periodisme Digital i Nous Mitjans  
Crèdits ECTS: 6 
Titulació: Grau en Mitjans Audiovisuals  
 
Curs: 2015-2016 / 2B 
 
Idioma d’impartició: Català i castellà 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 

 
Professorat 

Responsable: Mª Soliña Barreiro (mbarreiro@tecnocampus.cat)  
 
Altres: Aina Fernández Aragonès (afernandez@tecnocampus.cat), Antonio José Planells de la Maza  
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de: 
- Explicar la funció de la professió periodística a la societat 
- Avaluar la funció dels diaris digitals en el conjunt de mitjans de comunicació 
- Distingir i usar convenientment els diferents gèneres periodístics 
- Buscar i contrastar la informació necessària per a la redacció de notícies 
- Redactar articles i notícies amb criteris periodístics 
- Editar una revista digital 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura 
 

Competències específiques: 
- Dissenyar i programar les interfícies gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions 
interactives i de videojocs seguint criteris d’usabilitat i accessibilitat. 
-Aplicar els processos, mètodes i tècniques per desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, 
en el desenvolupament multimèdia i a la programació de videojocs. 
- Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant 
de forma escrita com oralment. 
 

Competències genèriques: 

 

 

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat. 

 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball del estudiant 

 Dedicació 
Hores Tant por cent 

Aprenentatge dirigit Grupo gran/teoria 30 20% 
Grupo mitjà/pràctiques 20 13,3% 
Grupo petit/laboratori   
Activitats dirigides 10 6,6% 

Aprenentatge autònom  90 60% 
 

 
Continguts 

1: Introducció a l’ofici de periodista 
 

Dedicació: 40h Grupo gran/teoria: 10h 
Grupo mitjà/pràctiques: 6h 
Aprenentatge autònom: 24h 
 

 1.1 Situació social del periodisme i transformacions en el sector de la comunicació 
1.2  Periodisme, actualitat i informació 
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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 
 

Activitats vinculades 
 

Activitat 1: Elaboració de peces periodístiques 
Activitat 2: Lectura d'un llibre 
Activitat 3: Test d'actualitat 
Activitat 4: Examen parcial 1 

 
2: Els gèneres periodístics 
  

Dedicació: 38h Grupo gran/teoria: 8h 
Grupo mitjà/pràctiques: 6h 
Aprenentatge autònom: 24h 
 

  
2.1 Tècniques de redacció de notícies i llenguatge periodístic  
2.2 Fonts d'informació i contrast 
2.3 Els gèneres periodístics  
2. 2.4 La notícia 
2.5 L'entrevista 
2.6 El reportatge 
2.7 La crònica 
2.8 La crítica 
2.9 L'editorial 
2.10 Imatge i Fotoperiodisme 
2.11 Nous gèneres 
 

Activitats vinculades 
 

Activitat 1: Elaboració de peces periodístiques 
Activitat 2: Lectura d'un llibre 
Activitat 3: Test d'actualitat 
Activitat 4: Examen parcial 1 
 

   
3. Escriptura periodística en mitjans 
digitals 
 

Dedicació: 32h Grupo gran/teoria: 6h 
Grupo mitjà/pràctiques: 4h 
Aprenentatge autònom: 22h 

 3.1. Societat de la informació i periodisme 
3.2. Els mitjans digitals 
3.2.1 Redactar per a mitjans digitals 
3.2.2 Estructura de la informació: estratificació i redacció multinivell 
3.2.3 Imatge, so i web 
3.2.4 Comportament de l'usuari i usabilitat 
3.2.5 Periodisme i xarxes socials 
3 3.2.6 Comportament de l'usuari i usabilitat 
3 3.2.7 Llibres d'estil 
3.3 Els corresponsals en l'era digital 
3.4 Gabinets de premsa 
 

Activitats vinculades 
 

 
Activitat 1: Elaboració de peces periodístiques 
Activitat 2: Lectura d'un llibre 
Activitat 3: Test d'actualitat 
Activitat 4: Examen parcial 1 
 

 
4: Reptes i futur del periodisme digital Dedicació: 14h Grupo gran/teoria: 6h 

Grupo mitjà/pràctiques: 4h 
Aprenentatge autònom: 20h 

 4.1 Periodisme, participació i interactivitat  
4.2 El repte de la qualitat 
4.3 Periodisme 3.0: els límits del periodisme ciutadà  
4.4 Els nous models de negoci 
4.5 La redacció integrada 
4.6 Marca personal i periodisme  
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4.7 El panorama mediàtic internacional 
Activitats vinculades 
 

Activitat 1: Elaboració de peces periodístiques 
Activitat 2: Lectura d'un llibre 
Activitat 3: Test d'actualitat 
Activitat 4: Examen parcial 1 
 

 
 
 

 
Planificació d’activitats 

1: Pràctiques d’elaboració de peces 
periodístiques 
 

Dedicació: 32h Grupo mitjà/pràctiques: 20h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació general Les sessions del pràctiques es dedicaran a la redacció i elaboració de peces 
periodístiques en un nivell creixent de complexitat: notícia, fonts, retransmissió twitter, 
crònica, reportatge, crítica... 
 

Material de suport -Enunciat completo con las especificacions (disponible al  campus virtual) 
 

Lliurable i vincles 
d’avaluació  

Les pràctiques suposen un 30% de la nota final 
 

Objectius específics  En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:  
- Treballar en una simulació de mitjà periodístic digital i familiaritzar-se amb el 
funcionament d'una redacció. 
-Practicar els diferents gèneres periodístics 
-Practicar les normes periodístiques d'escriptura, ús de fonts, redacció digital i redacció 
tradicional. 

 
 
 

2:  Lectura d’un llibre sobre periodisme 
 

Dedicació: 8 h Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació general Lectura d'un llibre sobre la situació actual del periodisme 
 

Material de suport Guia de lectura 
 

Lliurable i vincles 
d’avaluació  

Es lliurarà una crítica sobre el llibre (5% pràctiques) i s'avaluarà també per mitjà d'una 
pregunta en l'examen (5% del segon parcial) 

Objectius específics  Conèixer la situació actual per mitjà del testimoni d'un periodista de referència i valorar 
la importància de l'ús de bibliografia especialitzada. 

 
3: Test d’actualitat 
 

Dedicació: 14 h Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom:: 12h 

Dedicació general Es faran 4 proves sobre temes d'actualitat. S'avisarà a l'estudiant amb una setmana de 
antelació 

 
Material de suport Consulta de mitjans de comunicació 

 
Lliurable i vincles 
d’avaluació  

Prova  individual a l’ aula  
10% de la qualificació final 
 

Objectius específics  Fomentar el consum crític de mitjans de comunicació. 
Conèixer l'actualitat i l'entorn socioeconòmic. 

 
4: Examen Parcial 1 
 

Dedicació: 10h. Grupo gran/teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació general Examen individual.  
S'avaluen els coneixements dels continguts de la primera mitja part del curs. Aquesta 
prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius 
d'aprenentatge de l'assignatura, quant al coneixement i comprensió, i d'un conjunt 
d'exercicis d'aplicació. L'estudiant disposa de 2 hores per a la realització de la prova. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
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Lliurable i vincles 
d’avaluació  

 
 
Resultat de la prova.  
El resultat de la prova tindrà una ponderació del 30% respecte del total de l'avaluació de 
l'assignatura. 

Objectius específics  Recollir informació per a l'avaluació additiva 
 
 

5: Examen Parcial 2 
 

Dedicació: 10h. Grupo gran/teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Dedicació general Examen individual.  
S'avaluen els coneixements dels continguts de la primera mitja part del curs. Aquesta 
prova consta d'una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius 
d'aprenentatge de l'assignatura, quant al coneixement i comprensió, i d'un conjunt 
d'exercicis d'aplicació. L'estudiant disposa de 2 hores per a la realització de la prova. 
 

Material de suport Enunciat de la prova. 
 

Lliurable i vincles 
d’avaluació  

 
 
Resultat de la prova.  
El resultat de la prova tindrà una ponderació del 30% respecte del total de l'avaluació de 
l'assignatura. 

Objectius específics  Recollir informació per a l'avaluació additiva 
 
 
Sistema de qualificació (avaluació)

Requisits mínims: S'ha d'obtenir (NTeoria> = 5 i NPractiques> = 5) per poder accedir a la qualificació ordinària de 
l'assignatura.  
La Nota final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:  
NFinal = 0.6 NTeoria + 0.3 NPràctiques + 0.1 Ntest actualitat 
NTeoria = 0.30 NParcial_1 + 0.30 NParcial_2  
NParcial_1 i NParcial_2 es refereix a l'avaluació de la part teòrica de l'assignatura.  
NPràctiques s'obté de la mitjana ponderada de les activitats de caràcter pràctic realitzades durant el curs.  
Ntest actualitat es refereix a les quatre proves d'actualitat, de les quals es prendran les tres millors qualificacions de 
l'alumne per establir la mitjana. 
 
Qualificació de Recuperació  

  
 
Qualificació ordinària  
 

 
En cas de no superar els requisits mínims per a una qualificació ordinària, l'alumne podrà recuperar la nota de la part 
no superada (NTeoria o NPráctiques). La Ntest actualitat no podrà ser recuperada.  
Requisits mínims: És necessari haver obtingut una qualificació diferent a No Presentat en la part a recuperar. La 
NPráctiques obtinguda en la recuperació serà com a màxim = 5.  
La nota vàlida per calcular la NFinal serà sempre l'obtinguda en aquesta recuperació, perdent així el dret a la 
qualificació anterior.  
 
Normes de realització de les activitats  
Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de test d'actualitat, es considerarà no puntuada.  
Obtindrà una qualificació de No Presentat a NPrácticas si hi ha més d'1 activitat de pràctiques no puntuada.  
La realització de les activitats pràctiques és obligatòria, és a dir, una qualificació de No Presentat en NPrácticas, no 
permetrà aplicar la ponderació de la resta de qualificacions parcials.  
 
Metodologia docent  
 
Les hores d'aprenentatge no autònom consisteixen en:  
- Fer classes teòriques (Grup gran) en què s'exposen els continguts generals per aconseguir els objectius 
d'aprenentatge corresponents.  
- Discutir, debatre i treballar en Grup alguns exercicis i activitats proposades en classe de teoria. Aquesta activitat es 
desenvolupa a l'aula però amb un Grup classe de grandària mitjana.  
- Treball pràctic (Grup petit), en laboratoris que disposin dels equipaments necessaris per a la realització de les 
mateixes. S'aprofiten aquestes activitats per fomentar la competència de treball en Grup.  
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L'alumne utilitza com a material de suport, les anotacions de l'assignatura que el professorat posa a la seva disposició 
a mesura que avanci el curs, el campus virtual. Això permetrà a l'alumne anar a classe havent fet una lectura prèvia 
dels temes i, en classe, concentrar-se en les explicacions del professor, prenent les notes que crea oportunes per a un 
estudi posterior. També disposa del Pla Docent detallat publicat: objectius d'aprenentatge per continguts, 
programació d'activitats d'avaluació, bibliografia i altres recursos.  
 
Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a buscar informació 
complementària, a fer una lectura prèvia tant de les anotacions com de la bibliografia bàsica per a la classe teòrica 
corresponent, a realitzar exercicis proposats fora de l'aula, i l'estudi de materials complementaris per a la realització 
de les pràctiques, redacció dels informes, resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge, estudi i preparació dels 
exàmens parcials, etc 
 
 
Bibliografia  
 
Bàsica: 
 
Barreiro, Mª Soliña; Carreras, Teresa; Fernández, Aina; Palacios, Alfons; Torras, Daniel. Apunts de Periodisme Digital, 
versió 2.0. 1.0. Mataró: Publicacions de la Politècnica de Mataró, 2011. 
Bernal Triviño, Ana Isabel. Herrameintas digitales para periodistas. Barcelona. Editorial UOC, 2014. 
Cebrián Herreros, Mariano (director). Desarrollos del periodismo en Internet. Primera edició. Manganeses de 
Lampreana:Comunicación social, ediciones y publicaciones, 2010 
Cobo, Sílvia. Internet para periodistas. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC, 2012.  
Gomis, Llorenç. Teoria de los géneros periodísticos. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC (UOCpress), 2008 
Micó, Josep Lluís. Periodisme a la xarxa. Primera edició. Vic: Eumo Editorial, 2006 
Sabés Turmo, Fernando; Verón Lassa, José Juan. La eficacia de lo sencillo. Segunda. Manganeses de la Lampreana, 
Sevilla:Comunicación social, 2008.  
Tascón, Mario i d'altres. Escribir en internet. Primera edició. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2012.  
 
 
Complementària:  
 
Bassets, Lluís. El último que apague la luz. Primera edició. Tres Cantos: Santillana - Taurus, 2013.  
Carbonell, Josep Maria. El primer poder. Primera edició. Barcelona: L'arquer-Mina-Grup 62, 2008.  
Craig, Richard. Online journalism. Primera edició. Toronto: Thomson Wadsworth, 2005. 
Espada, Arcadi; Hernández Busto, Ernesto (Editores). El fin de los periódicos. Primera edició. Barcelona: Duomo 
ediciones,2009.  
Ferré Pavia, Carme; Nogué Regàs, Anna. Llibre d'estil. Agència Catalana de Notícies. Primera. Barcelona: UOC, 2010. 
Stovall, James Glen. Web Journalism. Primera edició. Boston: Pearson Education, 2004.  
Gabilondo, Iñaki. El fin de una época. Tercera edició. Barcelona: Barril&Barral, 2011.  
Puyal i Ortiga, Joaquim M.. Aicnàlubma. Primera edició. Barcelona: Columna, 2011.  
Ramonet, Ignacio. La explosión del periodismo. Segona edició. Madrid: Clave Intelectual, 2011.  
Sáez, Albert. El periodisme després de Twitter. Notes per a repensar l’ofici. Barcelona: Edicions 3 i 4, 2015. 
Sandiumenge, Lali. Guerrillers del teclat. Primera edició. Barcelona: La Magrana, 2012.  
Ward, Mike. Journalism Online. Primera edició. Rochester: Focal Press, 2002.  
 
 
Altres recursos:  
The Newsroom (Aaron Sorkin, 2012-2014) 
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