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Informació general de l'assignatura

Denominació ANÀLISI I CREACIÓ DE CONTINGUTS EN XARXA

Codi 101957

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3 3 3

Nombre de
grups

1 2 1 2

Coordinació PERCASTRE MENDIZABAL, SALVADOR JOSE

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, anglès.

Distribució de crèdits Total d'activitats formatives: 6 crèdits.
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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

PERCASTRE MENDIZABAL,
SALVADOR JOSE

salvador.percastre@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

• L'assistència és obligatòria i com a regla general la classe començarà 10 min després de l'hora. Per respecte als
altres no es permetrà l'entrada després d'aquest marge.

• Per urbanitat i respecte, no està permès l'ús del telèfon mòbil a classe excepte en casos de necessitat o
urgència.

• Tots els assistents a la classe hauran de complir el Codi Ètic de la UdL.

Objectius acadèmics de l'assignatura

• Conèixer, analitzar i comprendre els conceptes bàsics que intervenen en els processos de comunicació humana i
en la disciplina del periodisme, amb èmfasi en l'àmbit digital.

• Conèixer els fenòmens de la realitat informativa local, estatal i internacional en xarxes socials digitals.

• Conèixer i aplicar eines de comunicació i periodisme digitals.

• Analitzar i crear continguts digitals professionals i de qualitat adaptats a les xarxes socials digitals.

Competències

Generals

CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.

CG4. Desenvolupar coneixements d'informàtica aplicada i de sistemes digitals.

CG5. Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació.

Específiques

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació en
internet especialment a les xarxes socials.

CE14. Identificar i aplicar les lògiques i habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals
i interactius de caràcter informatiu i no informatiu, particularment a les xarxes socials digitals.

CE15. Desenvolupar la capacitat creativa en la realització audiovisual, multimèdia i interactiva dels diferents
gèneres, específicament a les xarxes virtuals.

Transversals

CT3. Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació

Continguts fonamentals de l'assignatura
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1. Els processos de comunicació humana i el periodisme a l'àmbit digital.

2. Els fenòmens informatius en xarxes socials digitals.

3. Eines per a l'anàlisi i la creació de continguts en plataformes digitals interactives.

4. Anàlisis i creació de continguts informatius per a xarxes socials.

5. Temes selectes de continguts informatius en l'entorn digital.

Eixos metodològics de l'assignatura

• Classes magistrals: exposició dels continguts de l'assignatura de manera oral per part del professor.

• Presentacions: presentació de textos a classe prèviament assignats.

• Debat dirigit: es promourà l'expressió i la comprensió oral en una conversa col·lectiva a classe.

• Conferències: exposició pública sobre un tema dut a terme per una persona experta.

• Activitats a classe: anàlisis de casos, ressenyes crítiques i/o revisions del treballs.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Distribució aproximada de les sessions

• Sessions magistrals: 9

• Presentacions, anàlisis i debat: 18

• Conferències: 2

Sistema d'avaluació

• Presentació (examen comprensiu): 40%.

• Treball final: 40%.

• Assistència i participació: 20%.

Bibliografia i recursos d'informació

Alcalde, C. (2018). El Grito y la mordaza: la desgracia de ser periodista. Barcelona: Ediciones
Carena.

Bernal-Triviño, A. I. (2014). Herramientas digitales para periodistas: guía práctica para el periodismo
online. Barcelona: Editorial UOC.

Boynton, R. S. (2015). El Nuevo nuevo periodismo: conversaciones sobre el oficio con  los mejores
escritores estadounidenses de no ficción. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Cobo, S. (2012). Internet para periodistas: kit de supervivencia para la era digital. Barcelona: UOC.

Franco, M. i Pellicer, M. (2014). Optimismo para periodistas: claves para entender los nuevos medios de
comunicación en la era digital. Barcelona: Editorial UOC.

Jaraba, G. (2014). Periodismo en internet: cómo escribir y publicar contenidos de calidad en la red.
Barcelona: Ma Non Troppo (Robinbook).
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Jaraba, G. (2015). Twitter para periodistas: cómo usar con profesionalidad el microblogging para sacar
partido de la red. Recuperat de http://www.digitaliapublishing.com/a/38008

Keen, A. (2016). Internet no és la resposta. Barcelona: Catedral.

McChesney, R. W. (2015). Desconexión digital: cómo el capitalismo está poniendo a internet en contra de
la democracia. Barcelona: El Viejo Topo.

Noguera-Vivo, J. M. (2015). Todos, todo: manual de periodismo, participación y tecnología. Barcelona:
Editorial UOC.

Pérez-Soler, S. (2017). Periodismo y redes sociales: claves para la gestión de contenidos digitales.
Barcelona: Editorial UOC.

Puentes-Rivera, I., Campos-Freire, F. i López-García, X. (Coords.) (2018). Periodismo con futuro. Lisboa:
Media XXI.

Redondo, M. (2018). Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación
internacional. Barcelona: Editorial UOC.

Sáez, A. (2015). El Periodisme després de Twitter: notes per a repensar un ofici. València: Tres i Quatre.

Salaverría, R. (Coord.). (2016). Ciberperiodismo en Iberoamérica. Barcelona: Ariel.

Sampedro-Blanco, V. (2014). El Cuarto poder en red: por un periodismo (de código) libre. Barcelona: Icaria.

Sanjurjo-Rebollo, B. (2015). Manual de Internet y redes sociales: una mirada legal al nuevo panorama de
las comunicaciones en la red, con especial referencia al periodismo digital, propiedad intelectual,
protección de datos, negocios audiovisuales, ecommerce, consumidores, marketing online y publicidad
digital. Madrid: Dykinson

Tranche, R. (2019). La máscara sobre la realidad: la información en la era digital. Madrid: Alianza Editorial.

 

Nota: els textos en negreta són d'alguna autora dona.
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