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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET I ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ

Codi 101971

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

3 OBLIGATÒRIA 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

2 2

Coordinació VIDAL MARTI, NEUS

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

VIDAL MARTI, NEUS neus.vidal@udl.cat 12

Objectius acadèmics de l'assignatura

La professió periodística i, més en general, les professions relacionades amb la comunicació social, tenen una
important incidència política, econòmica, social i cultural, que fa imprescindible interrogar-se sobre la
responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació i els principis ètics que inspiren el seu treball.

Aquest és l’objectiu de l’assignatura “Dret i ètica de la comunicació i la informació”, on s’aborden els principis ètics
que afecten la professió del periodista i comunicador, així com les diferents regulacions que se’n deriven.

L’assignatura combina la reflexió teòrica sobre l’ètica en general i l’ètica periodística i de la comunicació en
particular, amb l’anàlisi de les principals regulacions que afecten la professió, i l’anàlisi de casos on es plantegen
conflictes entre la pràctica periodística-comunicativa i els principis ètics, deontològics i legals que afecten
aquestes professions.

Competències

Bàsiques
CB5. Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia.
Generals
CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.
Específiques
CE6. Desenvolupar un coneixement adequat de les polítiques de comunicació i la legislació pròpia de l'àmbit dels
mitjans de comunicació.
CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.
CE10.Identificar les tradicions contemporànies en la creació de discursos informatius i no informatius
CE14. Identificar i aplicar les lògiques i habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals
i interactius de caràcter informatiu i no informatiu.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Introducció: filosofia, ètica i dret

Ètica clàssica: Plató i Aristòtil. Kant i l’imperatiu categòric. Mill: la llibertat d’expressió i el paper de l'estat.
Habermas: l’ètica discursiva, legitimitat i legalitat. Bauman: l’ètica postmoderna.

2.- Ètica i responsabilitat professional en el camp de la comunicació

Els valors de les professions de la comunicació. Llibertats informatives, periodisme i democràcia. Llibertat
creativa, audiovisual i cultura. Les TIC, l’ètica hacker i nous conflictes ètics. Drets personals i límits a les
llibertats informatives i de la comunicació.

3.- L’autoregulació
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Què és l’autoregulació. Els codis deontològics del periodisme. Altres codis i recomanacions: codis
d’empresa i estatuts de redacció; recomanacions per al tractament de tragèdies personals; el tractament
de la immigració i altres. Els organismes d’autoregulació del periodisme. L’autoregulació en les activitats
audiovisuals. L'autoregulació de les plataformes digitals.

4.- La regulació de l’estat: lleis en l'àmbit de la informació i la comunicació

Les fonts de dret. Principis constitucionals. El secret professional. La clàusula de consciència. Informació i
propaganda en períodes electorals. Transparència i accés a la informació. Els drets personals. Seguretat
ciutadana i seguretat de l'Estat. El discurs de l'odi. Protecció de la infància. Regulació de l'audiovisual.
Drets d'autor. Regulació dels serveis de la societat de la informació.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals: Exposició dels continguts de l’assignatura de forma oral per part de la professora.

Seminari: Sessions de treball en grups reduïts que investiguen un tema mitjançant diàleg i discussió, per aprofundir
sobre temes monogràfics a partir de la informació proporcionada abans per la professora.

Conferències: conferències de professionals i acadèmics que desenvolupen algun aspecte de l'assignatura.

Treball en grup: Activitat d’aprenentatge a través de la col·laboració entre els membres del grup.

Treball escrit: Presentació d’un document escrit realitzat per l’estudiant.

Estudi de casos: Mètode emprat per a estudiar una institució, un problema, etc, de manera contextual i detallada.

Lectures: Treball individual dels estudiants per a la preparació de la matèria

Pla de desenvolupament de l'assignatura

activitat
CODIFICACIÓ / descripció /
tipologia TPD

Hores
presencials

Hores no
presencials amb
acompanyament
virtual

Hores no
presencials
de treball
autònom

Classe magistral Vegeu temari 7 10 10

Esdeveniments
científics i/o
divulgatius

Simposi llibertat de premsa 8  10

Seminaris
Seminaris d’anàlisi de casos i
comentaris de text

6 10 15

Treballs
Treball en grup: preparació i
seguiment

 1 30

Forum (M) Forum de discussió guiat   10

Tutories (Tut)
Mínim de tutories per al
seguiment del treball

 1.5  

Lectures Lectures   30

Altres (AA)     
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mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació

Assistència a classe
i conferències.
Intervencions en
debats, seminaris i
estudis de cas

Inclou: l'avaluació de
l'assistència activa a
classes magistrals i
seminaris,
participació 

O1,O2,O3,O4,
O5

Classes magistrals,
activitats en seminari,
intervencions al
forum

20%

      

Treballs

Treballs, assaigs,
resenyes, anàlisi i
comentari de textos,
treballs a partir de
pràctiques

Inclou un treball en
grup d'estudi de cas,
(30%)
Exercicis  (50%)

 O5
 

Treball d’anàlisi de
cas: conflictes ètics
en el periodisme i la
comunicació,
Context, actors
implicats, regulació i
jurisprudència, casos
similars.
Informes sobre les
activitats realitzades
en seminari i lectures

80%

TOTAL     100

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes
d’avaluació

1.5   

TOTAL 6 ECTS: 150 h 22.5 22.5 105

Sistema d'avaluació
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