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Informació general de l'assignatura

Denominació FONAMENTS DEL PERIODISME

Codi 101954

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BALLARÍN ENJUANES, LOURDES

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició català, castellà i esporàdicament anglès

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BALLARÍN ENJUANES,
LOURDES

lourdes.ballarin@udl.cat 6 a concretar per correu electr?nic

Informació complementària de l'assignatura

Per a superar l'assignatura, cal aprovar totes dues parts, la teòrica (exàmens) i la pràctica (exercicis/treballs fets
durant el curs, dins i fora de classe)

Objectius acadèmics de l'assignatura

Facilitar directrius, habilitats i recursos a l'alumne perquè assoleixi coneixements teòrics i pràctics envers el
funcionament dels mitjans de comunicació i la redacció periodística.

Competències

Competències Objectius formatius

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge per a
emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia.
Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat
pràctica
Desenvolupar un coneixement adequat de
les polítiques de comunicació i la legislació
pròpia de l'àmbit dels mitjans de
comunicació
Identificar i aplicar els fonaments ètics i
deontològics professionals en l'exercici de
les activitats relacionades amb els mitjans de
comunicació
Identificar les tradicions contemporànies en
la creació de discursos informatius i no
informatius
Identificar i aplicar les lògiques i habilitats
narratives i expositives específiques dels
continguts audiovisuals i interactius de
caràcter informatiu i no informatiu
 
 
 

Facilitar principis i criteris a l’alumne
perquè adquireixi coneixements, recursos i
habilitats en la construcció de discursos
periodístics en diversos formats i tenint en
compte el marc legal i la deontologia
professional

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Les funcions del Periodisme. El boom d'internet
2. Principis de la Redacció Periodística
3. Sintaxi i elements del text periodístic
4. Estructura del text periodístic
5. Les fonts periodístiques
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6. Llenguatge en diaris, ràdio i televisió (convencionals o digitals)
7. Deontologia professional. Una primera aproximació
8. Selecció d’informació. Criteris i condicionants
9. Introducció als gèneres periodístics i la seva reformulació. Nous formats i tendències

10. Notícia. Reportatge. Entrevista

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

activitat
CODIFICACIÓ / descripció

/ tipologia TPD
o* G* HP* HNP*

Classe magistral (M) Vegeu temari i cronograma  1 36 36

Seminaris (S)   1 8 7

Pràctiques (P)    26 30

Treballs (T)     35.5

Tutories (Tut)    4 4

Altres (AA)    1  

Avaluació (AV)
Vegeu taula de
mecanismes d’avaluació

 1 2  

TOTAL    75 112.5

 

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Sistema d'avaluació

 

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris /

tipologia TPD
observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

 
S'avaluen conjuntament
amb els Informes i
Treballs

 
Pràctiques fetes
durant el curs

25

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

 Prova teòrico-pràctica   25

Informe (In) /
Treballs (T)

 

Per a aprovar, cal
superar-los
conjuntament amb
l'assistència i
participació, al marge de
les proves teòrico-
pràctiques

 Treball de curs 25

Altres (A)  Prova teòrico-pràctica   25
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TOTAL     100

 

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

ALSINA, Rodrigo. La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós, 1989.

ANDERSON, C.W.; BELL, E.; SHIRKY, C. Periodismo postindustrial: adaptación al presente. Madrid: eCicero,
2014

BALLARÍN ENJUANES, Lourdes. La informació econòmica a la televisió, un espectacle que costa de veure.
Lleida:  Edicions de la Universitat de Lleida , 2006      

BENAVIDES LEDESMA, José Luis; QUINTERO HERRERA, Carlos (2004). Escribir en prensa. 2a. ed. Madrid:
Pearson.

CANTAVELLA, Juan, SERRANO, F. Francisco. Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona: Ariel
Comunicación, 2004.

FRANCO, Marta, PELLICER, Miquel. Optimismo para periodistas. Claves para entender los nuevos medios de
comunicación en la era digital. Barcelona: Editorial UOC, 2014.

GOMIS, Llorenç. Teoría dels gèneres periodístics. Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació, 1989.

JIMÉNEZ, Roger. Cien casos. La ética periodística en tiempos de precariedad. Barcelona: Edicions de la UB, 2016

Libro de estilo de El País. Madrid: Ediciones El País, 1990.

Libro de Redacción de La Vanguardia. Barcelona: La Vanguardia Ediciones y Ariel, 2004.

MARTÍNEZ ALBERTOS. Curso general de redacción periodística. Madrid:  Paraninfo, 1997.

MAYORAL, JAVIER. Redacción periodística: medios, géneros y formatos. Madrid: Síntesis, 2013.

MENCHER, M. News reporting and writing. New York: McGraw-Hill, 11th edition, 2008

OLIVA, Ll. i SITJÀ, X. Las noticias en radio y televisión Barcelona: Omega, 2007.

PERALTA, Miquel. Teleinformatius. La transmissió televisiva de l'actualitat. Barcelona: Trípodos, Col·lecció
Papers de Comunicació, 2005

RAMONET, Ignacio. La explosión del periodismo. De los medios de masas a la masa de medios. Madrid: Editions
Galilée, 2013.

TASCÓN, M., Escribir para internet. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2012

http://www.periodistes.org/documents_codi_deontologic

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

1. Les funcions del Periodisme. El boom d'internet 2. Principis de la Redacció Periodística 3. Sintaxi i elements del
text periodístic 4. Estructura del text periodístic 5. Les fonts periodístiques* 6. **Llenguatge en diaris, ràdio i
televisió (convencionals o digitals) 7. Deontologia professional. Una primera aproximació 8. Selecció d’informació.
Criteris i condicionants 9. Introducció als gèneres periodístics i la seva reformulació. Nous formats i tendències 10.
Notícia. Reportatge. Entrevista *Temari impartit fins el 12 de març inclòs) **(A partir d’aquest punt seguim
l’assignatura pel CAMPUS VIRTUAL)
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http://www.periodistes.org/documents_codi_deontologic


Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

A partir del 13 de març substitueixo les classes magistrals per continguts penjats, compartits i treballats al
CAMPUS VIRTUAL en el timing que ens permet la situació, les possibilitats de seguiment dels alumnes i les
directrius de la UdL quant a docència virtual, calendari lectiu i exàmens.

Penjo continguts, articles i enllaços de documents sobre els temes pendents previstos al Temari a la carpeta de
RECURSOS. Els alumnes han de llegir i treballar tots aquests documents per seguir la matèria.

Fem debats sobre qüestions plantejades als temes que avancem en format de FÒRUMS.

Encarrego als alumnes i em fan arribar de manera virtual PRÀCTIQUES i TREBALLS. El darrer que hem fet per
exemple ha estat sobre la SETMANA DE LA COMUNICACIÓ que els alumnes han seguit a través dels canals
facilitats per la UdL

Cada setmana (des del primer divendres 13 de confinament) fem VIDEOCONFERÈNCIA. L'utilitzo tant per a
avançar continguts del temari aprofitant la pissarra virtual i el xat que presta l'eina com per a resoldre dubtes,
explicar o ampliar continguts, detallar pràctiques  exercicis, etc (tot en el context derivat de la pandèmia és clar).

El còmput d'hores presencials previst d'antuvi s'ha vist alterat lògicament. En lloc de 77 hores presencials i 112.5
no presencials estimades a priori, no hem pogut passar de les 12/21 presencials. Tota la resta seran no
presencials i superarem amb escreix el càlcul inicial de ben segur.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Hi ha canvis en els percentatges atesa la nova situació. 

   Mecanismes d’avaluació   Observacions                  Activitat                 %

 
Participació
(abans assistència i
participació)

S’avaluen
conjuntament amb
els Informes I
Treballs

Pràctiques durant el curs
 
             15
      (abans  25)

 
 
Taller d’avaluació

Prova teòrico-
pràctica a final de
curs
(abans eren dues: a
meitat i a final de
curs)

 
  Teoria i aplicació         
 pràctica 

 
           40
(prova al juny, es podrà
repetir)
     (abans 25)

     informes/Treballs

Cal superar-los
conjuntament amb
la participació, al
marge del Taller
d’avaluació

    Treball de curs
 
           25
      (no varia)

            Altres

Setmana de la
Comunicació amb
nou format virtual
 
(abans era l’altre
Taller d’avaluació)

       Exercici
           20
    (abans 25)
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