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Informació general de l'assignatura

Denominació PERIODISME DIGITAL

Codi 101981

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

3 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 BERGÉS SAURA, LAURA

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

BERGÉS SAURA, LAURA lberges@filcat.udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Saber tractar els fets informatius en els gèneres informatius propis del periodisme digital.     

Ser capaç d'identificar i utilitzar les diferents eines digitals per a periodistes.    

Elaborar tot tipus de textos informatius per a suports digitals, escrits i audiovisuals, adequant-los a les necessitats
específiques de cada un.     

Conèixer les principals tendències en el periodisme digital.

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els coneixements al seu 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 la seva 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

CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació social.

CE10. Identificar les tradicions contemporànies en la creació de discursos informatius.

CE14. Identificar i aplicar les lògiques i habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals
i interactius de caràcter informatiu.

Transversals

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducció. El periodisme digital en la societat de la informació

Tema 2: Nous formats informatius en l’entorn digital

Tema 3: La cerca i anàlisi d’informació. Documentació periodística en l’entorn digital

Tema 4: Eines per a la presentació d’informació
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Tema 5: La distribució i promoció dels continguts en l’entorn digital

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura es fonamenta en l'anàlisi de casos i en activitats pràctiques de cerca d'informació i creació de
continguts digitals, complementades per sessions magistrals per a la presentació dels continguts fonamentals. Es
realitzaran també activitats tipus seminari de debat a partir de lectures.

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Distribució aproximada de les sessions:

Sessions magistrals (7): a l'inici de cada tema es presenten els continguts fonamentals en sessions magistrals

Anàlisi de casos (8): per als temes 2-5, es programen diverses sessions d'anàlisi de casos

Seminaris debat de lectures (3): seminaris de debat i comentari de lectures prèviament encarregades

Cerca i anàlisi d'informació (3): sessions per la pràctica amb eines de cerca i anàlisi d'informació

Creació (6): sessions de treball en la creació de continguts i de campanyes per a la seva difusió i promoció

Presentacions (2): sessions en què els estudiants presenten feina feta

Sistema d'avaluació

Examen escrit:16%

Seminaris lectures: 9%

Carpeta de pràctiques: 75%
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