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Informació general de l'assignatura

Denominació PERIODISME ESPECIALITZAT. SOCIETAT I CULTURA

Codi 101992

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

4 OPTATIVA 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 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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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 el tractament professional dels fets informatius dels àmbits social i cultural.

• Conèixer l'adequat ús dels gèneres periodístics per al periodisme especialitzat en societat i cultura.

• Identificar i analitzar els diversos fenòmens del periodisme especialitzat en temes socials i culturals.

• Desenvolupar un marc crític per crear peces periodístiques professionals de contingut social i cultural.

• Conèixer i analitzar les principals tendències i organitzacions del periodisme de temes socials i de cultura.

Competències

Competències significatives

CB2. Aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen
demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la pròpia àrea
d'estudi.

CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Generals

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

Específiques

CE9. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació social especialment de l'àmbit social i cultural.

CE12. Identificar les tradicions periodístiques contemporànies particularment del periodisme especialitzat en
societat i cultura.

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de l'escriptura periodística i les seves aplicacions en els
diferents gèneres, mitjans i suports, específicament en àmbits socials i culturals.
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Transversals

CT1. Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Processos, actors i institucions socials i culturals.

2. Periodisme especialitzat en societat.

3. Periodisme especialitzat en cultura.

5. Formats i llenguatges periodístics en societat i cultura.

6. Temes selectes de periodisme social i cultural .

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologies docents

• 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: 7

• Presentacions, anàlisis i debat: 8

• Conferències: 1

Sistema d'avaluació

• Presentació (examen comprensiu): 20%.

• Treball global: 50%.

• Assistència i participació: 30%.

Bibliografia i recursos d'informació

Armañanzas, E. (2009). La crítica de las artes en los suplementos culturales. Espéculo. Revista de estudios
literarios, 42(julio-octubre). Recuperat de http://webs.ucm.es/info/especulo/numero42/supleme.html

Armañanzas, E. (2013). Suplementos culturales. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea Argitalpen Zerbitzua.
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Arráez-Betancort, R. M., Jensen-Casado, E. i Pascual-Pérez, C. (2014). Periodismo cultural en la
postmodernidad. Historia y Comunicación Social, 19(núm. especial març), 49-61.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.45107

Campos-Freire, F. (2011). El nuevo escenario mediático. Sevilla: Comunicación Social.

Barranquero-Carretero, A. (2019). El Periodismo Social como área de especialización, perspectiva de reforma y
cultura profesional. Una revisión de conceptos y debates. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25(2), 657-676.

Bude, H. (2017). La Sociedad del miedo. Barcelona: Herder.

Busquet, J. (2008). Lo sublime y lo vulgar: la cultura de masas o la pervivencia de un mito. Barcelona: Editorial
UOC.

Chaves-Gil, I. (coord.) (2012). Comunicación para el cambio social: universidad, sociedad civil y medios. Madrid:
Los Libros de la Catarata.

Dillon, A. (2011). La construcción periodística del campo cultural. Recuperado de
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/libros/index/assoc/construc.dir/doc.pdf

Elías, C. (2004). Telebasura y periodismo. Madrid: Libertarias.

Fernández, C. i Puntí-Brun, M. (eds.) (2014). Comunicació pel canvi social: reflexions i experiències per una
comunicació participativa, emancipadora i transparent. Girona: Documenta Universitaria.

Jurado-Martín, M. (2019). La sección Cultura hoy: De las descripciones teóricas a la realidad práctica. Estudio de
caso de medios impresos en España. Observatorio, 13(2), 142-166. https://doi.org/10.15847/obsOBS13220191393

Jurado-Martín, M. i Ivars-Nicolás, B. (2019). ¿Anclados en el pasado? La sección Cultura en los periódicos "El
País", "El Mundo" y "ABC": 2007 y 2017. Historia y Comunicación Social, 24(1), 217-235.
http://dx.doi.org/10.5209/HICS.64492

Martínez, N. (2018). El periodismo cultural. Revista de Museología "Kóot", 9, 63-68.
http://dx.doi.org/10.5377/koot.v0i9.5906

Mintzberg, H. (2015). La Sociedad frente a las grandes corporaciones: la necesidad del equilibrio social. Barcelona:
Libros de Cabecera.

Moraes, D. de (coord.) (2007). Sociedad mediatizada. Barcelona: Gedisa.

Puyal-i-Ortiga, J. M. (2011). Aicnàlubma: reflexions sobre la societat i els mitjans: propostes per a la nova
televisió. Barcelona: Columna.

Vallina, C. A. (2016). El periodismo y la crítica en la cultura. Recuperat de
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/53437

 

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