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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 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 el tractament professional dels fets informatius i l'adequat ús dels gèneres periodístics per al periodisme digital.
• Identificar i utilitzar diferents plataformes i eines digitals per a l'exercici del periodisme.
• Elaborar diversos tipus de peces periodístiques per a plataformes digitals, adequant-les a les necessitats específiques de cada plataforma o mitjà de
comunicació.
• Conèixer i analitzar les principals tendències del periodisme digital.

Competències

Competències significatives

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 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 els digitals.

CE12. Identificar les tradicions periodístiques contemporànies particularment en el ciberespai.

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 els digitals.

Transversals

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducció. Periodisme digital i societat de la informació.

Tema 2: Nous formats i llenguatges periodístics en l'entorn digital.

Tema 3: Información, desinformació i deontologia periodística en l'era digital.

Tema 4: Plataformes i eines per al periodisme digital.

Tema 5: Temes selectes de periodisme 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.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Distribució aproximada de les sessions

• Sessions magistrals: 7

• Presentacions, anàlisis i debat: 8

• Conferències: 1

• Revisió del treball collectiu: 7

Sistema d'avaluació

• Presentació (examen comprensiu): 20%.

• Treball global: 50%.

• Assistència i participació: 30%.

 

Nota: únicament es justificaran les faltes d'assistència amb un justificant mèdic, laboral o de pràctiques reconegudes per la UdL enviat per missatge privat
pel Campus Virtual amb l'assumpte «Justificant».

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bossio, D. (2017). Journalism and Social Media: Practitioners, Organisations and Institutions. Recuperat de
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-65472-0

Canovaca de la Fuente, E. (2019). El periodisme digital amb valor: claus per a la sostenibilitat de la prensa. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona /
Universitat Jaume I / Universitat Pompeu Fabra / Universitat de València.

Flores-Vivar, J. M. (2017). Los elementos del ciberperiodismo. Madrid: Síntesis.

Fundación para la Libertad de Prensa (2015). Manual antiespías. Herramientas para la protección digital de periodistas. Recuperat de
https://www.flip.org.co/images/Documentos/manual-antiespias.pdf

García-Avilés, J. A., Carvajal, M. i Comín, M. (2016). Cómo innovar en periodismo. Entrevistas a 27 profesionales. Recuperat de
http://labmedia.org/wp-content/uploads/docs/ES/Libro_Como_Innovar_Periodismo_MIP.pdf

Hidalgo, D. i Torres, F. (2016). La navaja suiza del reportero. Herramientas de investigación en la era de los datos masivos. Recuperat de
https://www.academia.edu/39123111/LA_NAVAJA_SUIZA_DEL_REPORTERO_Herramientas_de_investigaci%C3%B3n_en_la_era_de_los_datos_masivos

Huey, J. Nisenholtz, M. i Sagan, P. (2018). Resaca. Qué fue del negocio del periodismo. Recuperat de http://vigesimo.congresoperiodismo.com//wp-
content/uploads/2018/01/Resaca.pdf

International Center for Journalists (2018). Ética periodística en la era digital. Recuperat de http://eticaperiodistica.info/

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

López-Garcia, G. (2015). Periodismo digital: redes, audiencias y modelos de negocio. Salamanca: Comunicación Social.

Nafri ́a, I. (2017). La reinvencio
�
n de The New York Times. Recuperat de https://knightcenter.utexas.edu/books/Lareinvenci%C3%B3ndeTheNewYorkTimes-

IsmaelNafr%C3%ADa.pdf

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.

Posetti, J. i Matthews, A. (2018). Una breve guía de la historia de las ‘noticias falsas’ y la desinformación. Un módulo de aprendizaje para periodistas
y educadores de periodismo. Recuperat de https://www.icfj.org/news/una-breve-guia-de-la-historia-de-las-noticias-falsas-y-la-desinformacion-un-
nuevo-modulo-de

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.

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

UNESCO (2018). Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation Handbook for Journalism Education and Training. C. Ireton i J. Posett (Eds.). Recuperat
de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552

 

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

2019-20

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-65472-0
https://www.flip.org.co/images/Documentos/manual-antiespias.pdf
http://labmedia.org/wp-content/uploads/docs/ES/Libro_Como_Innovar_Periodismo_MIP.pdf
https://www.academia.edu/39123111/LA_NAVAJA_SUIZA_DEL_REPORTERO_Herramientas_de_investigaci%C3%B3n_en_la_era_de_los_datos_masivos
http://vigesimo.congresoperiodismo.com/wp-content/uploads/2018/01/Resaca.pdf
http://eticaperiodistica.info/
http://www.digitaliapublishing.com/a/38008
https://knightcenter.utexas.edu/books/Lareinvenci%C3%B3ndeTheNewYorkTimes-IsmaelNafr%C3%ADa.pdf
https://www.icfj.org/news/una-breve-guia-de-la-historia-de-las-noticias-falsas-y-la-desinformacion-un-nuevo-modulo-de
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552


Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Metodologies docents

• Videosessions: exposició d'alguns continguts de l'assignatura de manera virtual per part del professor.

• Videopresentacions: presentació gravada de textos prèviament assignats.

• Seguiment en línia: es promourà la comprensió individual dels continguts mitjançant el seguiment pel Campus Virtual.

• Treball global virtual: assignació de tasques, coordinació i seguiment per al desenvolupament digital del treball global.

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Distribució aproximada de sessions

• Videosessions: 3

• Sessions presentacions gravades: 7

• Seguiment virtual del treball global: 3

• Assistència a videoconferència: 1

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

• Presentació oral gravada, presentació escrita i resum analític (examen comprensiu): 20%

• Treball global virtual: 50%

• Assistència a les sessions i participació en les activitats virtuals: 30%
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