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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 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.

2019-20

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 en política i economia.

• Conèixer l'adequat ús dels gèneres periodístics per al periodisme especialitzat en política i economia.

• Identificar i analitzar els diversos fenòmens del periodisme especialitzat en política i en economia.

• Desenvolupar un marc crític per crear peces periodístiques professionals de contingut polític i econòmic.

• Conèixer i analitzar les principals tendències i organitzacions del periodisme polític i econòmic.

 

Competències

Competències significatives

CB2. Aplicar els coneixements al 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 de l'àmbit polític i econòmic.

CE12. Identificar les tradicions periodístiques contemporànies particularment del periodisme especialitzat en
política i en economia.

CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de l'escriptura periodística i les seves aplicacions en els
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diferents gèneres, mitjans i suports, específicament en àmbits polítics i econòmics.

Transversals

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Processos, actors i institucions polítiques i econòmiques.

2. Periodisme especialitzat en economia.

3. Periodisme especialitzat en política.

5. Formats i llenguatges periodístics en política i economia.

6. Temes selectes de periodisme polític i econòmic.

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologies docents

• 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.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Distribució aproximada de les sessions

• Sessions magistrals: 7

• Presentacions, anàlisis i debat: 8

• Conferències: 1

Sistema d'avaluació

• Presentació (examen comprensiu): 20%.

• Treball global: 50%.

• Assistència i participació: 30%.

Bibliografia i recursos d'informació

Berumen, S. A. (Coord.). (2012). Lecciones de economía para no economistas. Madrid: ESIC Editorial.

Castells, M. (2009). Comunicació i poder. Barcelona: Editorial UOC.

Enguix-Oliver, S. (2015). Periodismo especializado y especialización política, Mediaciones Sociales, 14,
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103-128. http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2015.n14.51561

Enguix-Oliver, S. (2015). Periodismo político: fundamentos, práctica y perspectivas. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.

Faus, J. i Rahnema, A. (2001). Cómo interpretar la prensa económica y financiera: guía práctica para la
lectura de las páginas de economía. Bilbao: Ediciones Deusto.

García, D. Á. i Fonseca-Porras, E. A. (2015). El método Podemos. Marketing marxista para partidos no
marxistas. Madrid: Última Línea.

Gutiérrez-Rubí, A. (2010). Filopolítica. Filosofía para la política. Edición del autor.

Miró, D. (2016). Periodisme samurai: les claus per a ser un bon periodista polític. Barcelona: Editorial
UOC.

Ortega, F. (2011). La Política mediatizada. Madrid: Alianza.

Pont-Sorribes, C. (2015). Comunicació i opinió pública: política, periodisme i ciutadania. Barcelona: UOC.

Reig, R. (2007). El Periodista en la telaraña: nueva economía, comunicación, periodismo, públicos.
Barcelona: Anthropos.

Rodríguez-Charry, C. A. i Salazar-Manrique, J. A. (2016). Periodismo especializado en política y economía
en Colombia: entre cruces digitales. Recuperat de https://core.ac.uk/download/pdf/52476016.pdf

Tansini, R. (Ed.). (2003). Economía para no economistas. Recuperat de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Uruguay/ds-unr/20120814103224/tansini.pdf

Torres-López, J. (2016). Economía para no dejarse engañar por los economistas: 50 preguntas y sus
respuestas sobre los problemas económicos actuales. Barcelona: Ediciones Deusto.

Van Aelst, P. i Walgrave, S. (2017). How Political Actors Use the Media: A Functional Analysis of the
Media’s Role in Politics. Recuperat de https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-60249-3
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