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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

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

21 hores presencials 
129 hores no presencials (treball amb acompanyament virtual del professor, proves
avaluatives, tutories i treball autònom de l'estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

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

2020-21

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

Informació complementària de l'assignatura

Per a superar l'assignatura, cal aprovar totes dues parts, la teòrica (examen sobre continguts teòrics i la seva
aplicació) i la pràctica (exercicis/treballs fets durant el curs, a classe o a banda)

Atesa la situació d'incertesa, la planificació continguda en aquest document es pot veure alterada. Segons
evolucioni la pandèmia, les sessions virtuals poden ser substituïdes per sessions presencials i viceversa.

L'examen està previst per dilluns 14 de juny a les 16.00 i en modalitat online. La recuperació, per dimarts 29 de
juny a les 18.00 i en modalitat online.

Més que l'examen, en la nota compten els exercicis, el treball de curs i la participació que s'aniran desenvolupant
durant el curs de manera presencial i/o  virtual (veure l'apartat d'Avaluació).

No es preveu enregistrar les sessions virtuals.

Es procurarà la retransmissió síncrona de les sessions presencials. Els alumnes que no puguin assistir físicament
a classe, hauran de comunicar el motiu al professor en un correu raonat i aportar la documentació que ho justifiqui.

Els estudiants que necessitin portàtils, tablets o accés a internet es poden posar en contacte amb la Vicerectora
d'Estudiants i Ocupabilitat (veo@udl.cat)

Els estudiants d'altres cursos que tinguin assignatures de primer han d'assistir físicament a les sessions
presencials. Si tenen tot seguit assignatures online i no els dóna temps d'anar a casa, podran anar a les aules de
reforç per a seguir les virtuals des d'allí (aules 1.32A, 1.32B, 1.33A i 1.33B)

Per les sessions presencials els estudiants han de fer anar el codi QR habilitats a la sala i entrar les seves dades.
L'ús de la mascareta és obligatori durant tota la sessió i no es pot beure ni menjar. 

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
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Desenvolupar aquelles habilitats
d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau
d'autonomia
Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat
pràctica
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

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Les funcions del Periodisme. El boom digital
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

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

activitat
CODIFICACIÓ / descripció

/ tipologia TPD
o* G* HP* HNP*

Classe magistral (M)  Veure temari   11 40

Seminaris (S)      

Pràctiques (P)    10 32

Treballs (T)     50

Tutories (Tut)     7

Altres (AA)      

Avaluació (AV)
Veure taula de
mecanismes d’avaluació

    

TOTAL    21 129

 

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

L'assignatura es desenvoluparà a priori de manera híbrida: dilluns serà presencial a la sala d'actes i dimarts virtual
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Mecanismes d’avaluació

 
Observacions Activitat

Percentatge en la nota
(%)

mitjançant videoconferències, exposició i provisió de continguts, activació de pràctiques, debats, fòrums i altres al
Campus Virtual. Es facilitarà material a l'alumne que li permeti un seguiment correcte de la matèria i una
participació activa durant el curs.

No es preveu l'enregistrament de les sessions virtuals.

Tots els continguts del Campus Virtual estan protegits pels drets de propietat intel.lectual i industrial de la
Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l'Avís legal, visible en tots els llocs web propietat de la
UdL.

Atesa la situació d'incertesa, la planificació continguda en aquest document es pot veure alterada. Segons
evolucioni la pandèmia, les sessions virtuals poden ser substituïdes per sessions presencials i viceversa.

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

-El 15 de febrer es farà la presentació de l'assignatura, prevista a priori en modalitat presencial. S'explicarà el
Temari, els materials i els espais del Campus Virtual (CV). Es descriurà la dinàmica de les sessions, inclosa la
Setmana de la Comunicació, i de l'avaluació

-Del 16 de febrer al 23 de març s'avançaran les parts del Temari: Funcions del Periodisme; Principis de la
Redacció Periodística; Sintaxi, elements i Estructures del text periodístic.

(Pausa de Setmana Santa)

-Del 6 al 13 d'abril s'abordarà el bloc sobre Fonts, el seu ús i tipologia

-Del 19 al 23 d'abril està previst celebrar la Setmana de la Comunicació. Les classes se suspendran per a dedicar-
les a aquest esdeveniment

-Del 26 d'abril al 31 de maig es continuarà amb la resta del Temari: Llenguatge en diferents mitjans; Deontologia;
Selecció d'informacions; Introducció als gèneres, Nous formats i tendències; Notícia. Reportage i Entrevista

*El 26 i d'abril s'exposaran exercicis fets durant la Setmana de la Comunicació

**El 18 de maig caldrà lliurar el Treball de Curs

***L'1 de juny es destinarà a dubtes de cara a l'examen i possibles necessitats derivades de la situació general i
particular dels alumnes

 

 

 

Sistema d'avaluació
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Assistència i participació  

Aportacions en debats,
anàlisi de casos, tests
d’actualitat, redacció
periodística

25

Examen
 
 

Prova sobre continguts
de teoria i aplicació
pràctica

 

 
30
 

Treball

Cal superar-lo junt
amb la participació,
al marge de
l’examen

Elaboració de
notícia/reportatge

 
25
 

Altres Del 19 al 23 d’abril
Setmana de la
Comunicació
Exercicis

20

TOTAL   100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu
electrònic a  academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres

Bibliografia i recursos d'informació

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

ANDERSON, Chris W.; BELL, Emily.; SHIRKY, Clay. 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      

BERNAL TRIVIÑO, Ana. Herramientas digitales para periodistas. Barcelona: UOC, 2015

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

DE MATEO, Rosario; BERGÉS, Laura; SABATER, Marta. Los retos de las televisiones públicas: financiación,
servicio público y libre mercado. Barcelona: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2009

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

GUERRERO SALAZAR, Susana. La creatividad en el lenguaje periodístico. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007

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

QUESADA, PÉREZ, Montserrat. Curso de periodismo especializado. Barcelona: Síntesis, 2012

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

https://fape.es/home/codigo-deontologico
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