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Informació general de l'assignatura

Denominació PERIODISME ESPECIALITZAT. ECONOMIA I POLÍTICA

Codi 101991

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 CASANOVA SOLANES, EUGENI CARLES

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català. Anglès, castellà, francès, italià i portuguès en cas de necessitat o preferència
individual de l'alumne.
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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

CASANOVA SOLANES, EUGENI
CARLES

ecasanova@filcat.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura està plantejada des d’un punt de vista pràctic i amb un sistema d’avaluació continuada, per bé que
durant tot el curs es tractaran qüestions teòriques. S’elaboraran peces periodístiques tot al llarg del curs en
contacte directe amb el professor. L’assistència a classe és obligatòria.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Capacitar l’alumne per avaluar els fets rellevants, noticiables i d’interès per al lector/espectador. Elaborar
continguts des d’un punt de vista periodístic, atractiu, veraç, ètic...

Adquirir els coneixements necessaris per treballar en les seccions d'ecomonia i política d'un mitjà o en un gabinet
de comunicació d'empreses o institucions relacionades amb la política, l'economia i les finances. Adquirir les
tècniques del reportatge, la crònica, l'entrevista i la notícia en les àrees de la política i l'economia. Coneixement
dels principals mitjans en els àmbits de la política i l'economia. Domini de les eines i el vocabulari bàsic en les
especialitats periodístiques estudiades.

Competències

Bàsiques

Aplicar els coneixements al treball personal o vocació de manera professional i tenir les competències que
acostumen a demostrar-se mitjançant l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes en la seua
àrea d’estudi.

Capacitat per a  transmetre informació, idees, problemes i solucions a, públic, tant si és especialitzat com sino ho
és.

 

Generals

Aplicar els coneixements teòrics a l’activitat pràctica.

 

Específiques

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

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.
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Transversals

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

Gènesi del periodisme polític i econòmic.

Mitjans especialitzats. Les seccions en els mitjans. Llenguatge especialitzat.

El periodisme polític i econòmic en els grans mitjans mundials i les agències.

La crònica periodística politicoeconòmica històrica a Catalunya: Eugeni Xammar, Josep Pla...

Cracterístiques de la informació política i de l'econòmica.

Les fonts i els generadors de notícies

Estructures polítiques i econòmiques

Ministeris, departaments, l'oligarquia politicoeconòmica i la informació, l'Ibex 35, els poders fàctics, l'emissió de la
informació, el control dels mitjans. La influència comunicativa.

Banc Central, institucions internacionals, FMI, Banc Mundial.

Principals estadístiques econòmiques.

Propaganda estaliniana, franquista, nazi, nord-americana...

Índexs econòmics i fonts (nacionals i internacionals)

Institucions relacionades amb la política econòmica

Política monetària i política fiscal.

La Unió Europea i les seues institucions. L'ONU.

Fonts d'informació.

Política Econòmica Europea i les crisis europees.

Energia i petroli. Mercats financers. Les borses. Principals índexs borsaris.

Partits, sindicats i organitzacions empresarials.

La crònica política. La crònica de societat.

La redacció i el llenguatge periodístic. Tècniques d'investigació i redacció. Tècnques de l'audiovisual.

El reportatge i el documental, l'entrevista.

Eixos metodològics de l'assignatura

L’orientació de l'assignatura és bàsicament pràctica. A classe s’analitzaran els diferents productes comunicatius i
els diferents gèneres i suports i es treballarà en els continguts.

Tallers, debats i propostes sobre els continguts i els treballs.

Exercicis pràctics consistents en l'elaboració de productes comunicatius i periodístics.

L'alumne treballarà tot al llarg del curs en reportatges, entrevistes, cròniques i notícies de les matèries estudiades,
especialment en suport audiovisual. Els continguts i els mètodes seran discutits a classe entre els estudiants i el
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professor. Paral·lelament es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura.

La finalitat és que l'alumne tingui accés a les eines necessàries per a un aprenentatge autònom i per a un
coneixement crític.

El Campus Virtual serà una eina fonamental en l'aprenentatge i per al seguiment de les matèries i el curs.

Les tutories i el tracte directe entre l'alumne i el professor són un eix fonamental en el desenvolupament de
l'assignatura.

Sistema d'avaluació

L'avaluació serà continuada i es fonamentarà en diferents peces periodístiques que es treballatran tot al llarg del
curs amb l'assistència del professor. S'elaboraran notícies, entrevistes, cròniques  i reportatges, que podran ser
escrits o audiovisuals. Hi haurà una peça principal, un reportatge/documental d'investigació que es treballarà entre
dues persones. La resta de treballs es farà individualment. Cadascuna de les peces tindrà un pes percentual en la
nota final d'acord amb la seua dificultat.

L'alumne haurà de demostrar el coneixement d'uns conceptes i d'una terminologia bàsics i hi haurà algunes
lectures obligatòries.

Si tot és correcte, la nota és un 8. Per a assolir l’excel·lent entren criteris d’excel·lència: qualitat en la narració,
l’exposició i les imatges, originalitat, manca de faltes d’ortografia o petites errades, novetat, innovació, oportunitat i
actualitat periodístiques, esforç personal...

Bibliografia i recursos d'informació

Les lectures i les visualitzacions es tractaran de manera individualitzada amb cada alumne a l'inici del curs d'acord
amb els seus coneixements, necessitats i orientacions.
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