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PRESENTACIÓ

AquestaGuia etproporciona la informació imprescindiblede cara aplanificar el curs ambencert, amés
dedonar-te referènciade tots els serveis i possibilitats que t'ofereix laFacultat.

Els titulats i titulades de la nostra facultat estannotablement satisfets tant dels resultats comde la bona
inserció professional que obtenen curs rere curs.Això ens estimula encara més a millorar en tot el que
sigui possible lanostraoferta educativa, els nostres serveis i la nostraorganització.

Anivell acadèmic, els plans d'estudi ofereixen optativitat per tal que puguis configurar l'itinerari curri-
cular quemés encaixi amb les teves característiques i interessos. Cal, però, que coneguis els perfils dels
diversos tipusd'assignatures abansdeprendredecisionsqueafectin la tevamatriculació.

Un any més, voldríem aprofitar aquesta presentació per encoratjar-te a treure el màxim profit de les
possibilitats formatives i dels serveis que posem al teu abast: la possibilitat de realitzar pràctiques en
empreses, l'oportunitat de fer estades d'estudis a l'estranger en elmarc dels programes d'intercanvi in-
ternacional que tenima l'efecte, de recórrer a les tutories que t'hemassignat, d'ampliar la teva formació
en idiomesmés enllà de les assignaturesobligatòries de la carrera, de treure tot el partit dels recursos in-
formàtics i audiovisuals al teu abast…

Esperem, en definitiva, que aprofitaràs almàxim el teu pas per la Facultat d'Empresa i Comunicació de
la Universitat deVic perque, al final, el teu període d'estudis hagi estat el més agradable i satisfactori
possible.

Ambaquestobjectiu treballem i restema la tevadisposició.

Facultatd’Empresa iComunicació



GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 5

LAFACULTATD’EMPRESAICOMUNICACIÓ

Estructura

LaFacultatd'Empresa iComunicacióde laUniversitat deVic imparteix 11 titulacions:

• DiplomaturadeCiènciesEmpresarials
• Llicenciaturad'Administració iDirecciód'Empreses
• LlicenciaturadeComunicacióAudiovisual
• LlicenciaturadePublicitat iRelacionsPúbliques
• LlicenciaturadePeriodisme
• Doble titulaciód'ADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (encinc anys)
• GrauenAdministració iDirecciód'Empreses
• GrauenComunicacióAudiovisual
• GrauenPeriodisme
• GrauenPublicitat iRelacionsPúbliques
• DobleGrauenADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (en sis anys)

La gestió ordinària en el govern de la Facultat correspon al Deganat, que delega les qüestions
d'organitzaciódocent enel o la capd'estudis.

La Facultat s'estructura en Deganat, Prefectura d'Estudis, Coordinació d'ensenyaments, departa-
ments, àrees funcionals i secretaria. El Deganat és el màxim òrgan de govern de la Facultat; la Prefec-
tura d'Estudis vetlla per l'organització acadèmica dels ensenyaments; els coordinadors d'ensenyament
vetllen per l'organització de cada titulació; els departaments són les agrupacions de professors d'una
mateixa àreadisciplinària; les àrees funcionals, ambels coordinadors corresponents, són àmbits dedes-
envolupament de nous projectes, de suport a la docència i de vinculació amb l'entorn i la secretaria dó-
nael suport administratiu.

El Deganat, la Prefectura d'Estudis, els coordinadors d'ensenyaments i la Secretaria de la Facultat són
situats a laquartaplantade l'edificiF1.

Les àrees funcionals de laFacultatd’Empresa iComunicació són:
-Relacions Internacionals
-FormacióContinuada
-Pràctiques

ÒrgansdeGovern

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Consell deDirecció, consti-
tuït pels següents càrrecs:

Degà
Antoni Soy iCasals

Adjuntaaldegàpera la InnovacióDocent
EulàliaMassana iMolera

AdjuntaalDegàpera laRecerca iTransferènciadeConeixement i coordinadoradels estudis
d'Empresa
AnnaSabata iAliberch



Capd'Estudis
XavierVicente i Soriano

CoordinadordePeriodisme
XavierGinesta iPortet

CoordinadordePIRP
CarlesGrau iBartrina

CoordinadoradeComunicacióAdiovisual
AnnaPalomoChinarro

DirectorsdeDepartament
JordiDeSanEugenioVela.DirectordelDepartamentdeComunicació
JosepLluísGarcia iDomingo.DirectordelDepartamentd'Empresa iEconomia
LlorençSoldevila iBalart.DirectordelDepartamentdeLlengües,Ciències Socials i Jurídiques

CoordinadoracadèmicdeRelacionsInternacionals
PereMorera

DelegatdeRecerca
RamonOller

Responsablede l'ÀreadePràctiques
DolorsVinyet

Departaments,Professorat iProfessionalsdelsServeis

Professorat

Departament d’Economia iEmpresa: AlejandraAramayoGarcía
NúriaArimanySerrat
JoanBou iGeli
JordiCasasVilaró
EnricCasullerasAmbrós
AriadnaCodinaYlla
JoseA.CorralMarfil
JosefinaDamianCastellví
RamonFabreVernedes
JosepL.GarcíaDomingo
FerranGustau JaenColl
RaymondLagonigroBertran
RafaelMadariagaSánchez
JoanCarlesMartoriCañas
RamonOllerPiqué
ElisabetPaxauTura
AnnaM.PérezQuintana
M.AntòniaPujolFamadas
AnnaM.RomaVilanova
AnnaSabataAliberch
JosepTerradellasCirera

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 6



GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 7

RobertVendrellCirera
XavierVicenteSoriano
CarmeViladecansRiera
JesúsVinyesVila

Departament deComunicació: EvaArderiuPi
OresteAttardiColina
MarBinimelisAdell
EvaCaroDomínguez
MontseCasasArcarons
IreneColomValls
RuthContrerasEspinosa
XavierDocampoSellarès
ÓscarFernándezFerrer
EfraínFogliaRomero
MariaForgaMartel
GerardFranquesaCapdevila
JoanFrigolaReig
OriolGifraDurall
ArnauGifreuCastells
IreneGarcíaMedina
XavierGinesta
DanielGómezCañete
ZahairaGonzálezRomo
Santiago JordánÁvila
DiegoLinaresRomera
GuillemMarcaFrances
RaúlMartínezCorcuera
EulàliaMassanaMolera
SantosMateosRusillo
HenryNaranjoPérez
HéctorNavarroGuere
JulioPanizoAlonso
HugoPardoKuklinski
CristinaPeralesGarcía
RosaPonsCerdà
JordiRibotPuntí
Jordi SerratManén
Sergi Solà Saña
JordiTrassierraRodríguez
ClaradeUribeGil
MarcVailloDaniel
ConradXalabarderVoltas

Llengües,Ciències Socials i Jurídiques: JosepBurgayaRiera
GonçalCalleRosingana
IgnasiCollParra
JordinaCorominaSubirats
EusebiCorominaPou
MontseCorriusGimbert
M.CarmeCrivillésGrau
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JordiDeSanEugenioVela
JosefinaDomènechRierola
AmèliaForaster Serra
MiquelGenís Serra
JosefinaGuixSoldevila
Teresa JulioGiménez
Félix JuradoEscobar
ManuelLlanasPont
IreneLlop Jordana
AnnaMasferrerGiralt
JoanMasnouSuriñach
DanielNicholls
AnnaM.PalomoChinarro
DolorsPalomoChinarro
ÀngelsPinyanaGarriga
SantiPonceVivet
PereQuerAiguadé
LlorençSoldevilaBalart
LourdesVilardellBujons

Professionalsdeserveis

Secretàries deCentre: AlíciaGonzález iMoral
CecíliaVilaGaja
MontseVivas iLlopart

Capde secretaria acadèmica: CristinaFont
Secretaria acadèmicadelCentre: ImmaPuig



CALENDARIACADÈMIC2011-2012

Docència:
Les 36 setmanesdel curs acadèmicesdistribuiranentre el 6de setembre i el 2de juliol
Les 30 setmanesdedocència esdistribuiranentre el 6de setembre i el 4de juny

Docència 1rQ:
Del 26de setembre al 25degener

Docència2nQ:
Del 20de febrer al 6de juny
Els ensenyamentsdeMàster i deFormacióContinuadapodranallargar aquestsperíodes

VacancesdeNadal:
Del 24dedesembrede2011 al 6degenerde 2012, inclosos

VacancesdeSetmanaSanta:
Del 2 al 9d'abril de 2012, inclosos

Dies festius:
Dimecres 12d'octubrede2011-ElPilar
Dissabte 29d'octubrede2011-No lectiu
Dilluns 31d'octubrede2011-Pont
Dimarts 1denovembrede2011 -Tots Sants
Dimarts 6dedesembrede2011 -LaConstitució
Dijous 8dedesembrede2011 -LaPuríssima
Divendres9dededesembrede2011-Pont
Dissabte 10dedesembrede2011-No lectiu
Dissabte 7degenerde 2012 -No lectiu
Dilluns 23d'abril de 2012- Sant Jordi
Dimarts 1 demaigde 2012-Festadel treball
Dilluns 28demaigde 2012 - SegonaPasqua (festa local pendentd'aprovació)
PontDijous 5de juliol de 2012 -FestaMajor (festa local)
Divendres6de juliol de 2012-Pont
Dimarts 11 de setembrede2012-DiadaNacional

Observació:Aquest calendari està supeditat a lapublicacióde les festes locals i autonòmiques.
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Plad’Estudis

El Pla d’estudis de la Llicenciatura de Periodisme ha estat elaborat d’acord amb les directrius generals
pròpiesd’aquesta titulació.

La llicenciatura s’estructura en quatre cursos, articulats en ensenyaments de primer cicle (primer i se-
gon curs) i de segon cicle (tercer i quart curs). El primer cicle dels ensenyaments universitaris compren-
drà els ensenyaments bàsics i de formació general, orientats cap a la comunicació periodística. El segon
cicle estarà dedicat a l’aprofundiment i a l’especialització en la comunicació periodística, així com a la
preparació per a l’exercici de les activitats professionals. Cada curs lectiu està organitzat en dos quadri-
mestres, els quals constende 15 setmanes lectives.

La càrrega lectiva total de laLlicenciatura és de 300crèdits, entre teòrics i pràctics. El crèdit és la unitat
demesurade la càrrega acadèmica, i equival a 10horesde classe.Els crèdits totals de la carrera estandis-
tribuïts entre els diferents tipusd’assignatures i activitats de la següentmanera:

PRIMERCICLE CRÈDITS

AssignaturesTroncals 78

AssignaturesObligatòries 66

AssignaturesOptatives 0

AssignaturesdeLliureElecció 6

TOTAL 150

SEGONCICLE CRÈDITS

AssignaturesTroncals 61,5

AssignaturesObligatòries 40,5

AssignaturesOptatives 24

AssignaturesdeLliureElecció 24

TOTAL 150

Les assignaturesTroncals (TR) són aquelles que els estudiants han de cursar obligatòriament, i que cor-
responen a Matèries Troncals incloses a tots els plans d’estudis que condueixen al títol oficial de
Periodisme.

Les assignatures Obligatòries (OB) són aquelles establertes discrecionalment per la Universitat, i que
s’han de cursar demanera obligatòria per tots els estudiants. Conjuntament amb les assignatures tron-
cals formen l’estructurabàsicade la titulació.

Les assignaturesOptatives (OP) són les quepermetena l’estudiant especialitzar el seu currículumenal-
gundels itineraris previstos, en funcióde les sevespreferències i expectativesprofessionals.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 10
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Els crèdits de Lliure Elecció (LLE) permeten a l’estudiant configurar demanera flexible la seva forma-
ció, bé aprofundint en l’especialització o bé donant reconeixement acadèmic al desenvolupament
d’altres activitats formatives.

Ordenació temporalde l’ensenyament

El quadre següent estableix l’ordre temporal en què es desenvoluparà l’ensenyament, així com el tipus
d’assignatura i la càrrega lectivadecadascunad’elles.

SEGONCURS C.A.

Anglès III 6

LlenguaCatalana II 6

Mètodesd’Investigació en laComunicació 6

Ta. iEstruct. de laComunicaciód’Empresa I 6

Ta. iTècnicadelsMitjansEscrits II 6

Anglès IV 6

Documentació Informativa 6

LlenguaEspanyola II 6

Taller deDisseny iComunicació 6

Ta. iEstruct. de laComunicaciód’Empresa II 6

Ta. iTècnicadelLlenguatgeRadiofònic 6

Ta. iTècnicadelLlenguatgeTelevisiu 6

LliureElecció 6

TERCERCURS

Llenguatgesde laComunicació 6

Taller dePremsa 6

Taller deTelevisió 6

Taller deRàdio 6

HistòriadelPeriodisme 6

OpinióPública 4.5

PeriodismeDigital 6

Taller d’Infografia 4.5

Taller deFotografia 6

Optativa 12

LliureElecció 12



QUARTCURS

FonamentsdeComunicacióDigital 4.5

Periodismed’Investigació 6

PeriodismeInstitucional i d’Empresa 6

RègimJurídicde la Informació 4.5

DeontologiaProfessional 4,5

Gestióde l’EmpresadeComunicació 6

ProjectedeComunicació 4,5

Taller deComunicació Interactiva 6

Pràctiques enEmpreses 9

Optativa 12

LliureElecció 12

ProjecteFinaldeCarrera (PFC)

L’últim curs de la llicenciatura els alumnes realitzaran dues assignatures que, tot i que tenen una avalua-
ció i uns continguts claramentdiferenciats, sónduesmatèries vinculades:

–Periodismed’Investigació
–ProjectedeComunicació

Això significa que els estudiants s’avaluaran sempre per separat d’ambdues assignatures però que, se-
gons quin sigui el tema escollit i seguint sempre les indicacions del professor-tutor, podran utilitzar el
treball fet en el primer quadrimestre per tal que els reverteixi parcialment en el projecte final que
s’avaluaràdavantd’un tribunal.

En sentit ampli, el Projecte Final de Carrera inclou diverses fases: A) Proposta de PFC; B) Certificat
d’aprovació de la proposta de PFC; C) Desenvolupament del projecte físic i de la memòria escrita; D)
Dipòsit del PFCaSecretaria; E)Convocatòria delTribunal d’Avaluació i F) Exposició i defensa dePFC
davantdelTribunal.
Els professors responsables de les assignatures implicades comunicaran degudament les condicions i
direfents etapesper superar elPFC.

Assignaturesoptatives

LaFacultat oferirà als estudiants un ampli ventall d’assignatures optatives, que es correspondran als di-
ferents itineraris d’especialització en comunicació periodística.A l’hora d’escollir quines assignatures
optatives cal cursar, l’estudiant ha de considerar les seves preferències i expectatives professionals. Al
primer ciclede la llicenciaturanohiha assignaturesoptatives.

Itineraris recomanatsd’Optatives iLliuresEleccions

A l’hora de triar les assignatures optatives i de lliure elecció de la carrera convé tenir en compte els
recorregutsdefinits en la titulacióper a assolir uns coneixementsmésespecialitzats.
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Periodisme té dos grans recorreguts clarament identificables, des del punt de vista dels continguts es-
pecialitzats, el periodismepolític i el cultural.Val a dir que existeix un eix vertebrador que afecta de for-
ma transversal la titulació, el periodisme a la xarxa que també es veu reflectit en les optatives i lliures
eleccionsde la llicenciatura.

Per a realitzar l’itinerarideperiodismepolític són recomanables les següents assignatures:
–PeriodismePolític
– Introducció a laGeopolítica
–PeriodismeEuropeu
–PeriodismeAnglosaxó

Per a realitzar l’itinerarideperiodismecultural són recomanables les següents assignatures:
–PeriodismeCultural
–NouPeriodisme
–PeriodismeMusical
–PeriodismeAnglosaxó

Dins del periodisme, els mitjans audiovisuals tenen un protagonisme especial amb assignatures que
completen la formació de les troncals comTallerAvançat deRàdio,Tècniques deGuió aTelevisió i Rà-
diooTaller deTelevisió II.

D’altra banda, la Facultat d’Empresa i Comunicació aposta per nous gèneres emergents que cada dia
ocupen més espais als mitjans i generen més demanda: Periodisme Gastronòmic, Comunicació Me-
diambiental iPeriodismeCientífic iTecnològic.

ElscrèditsdeLliureElecció

Els crèdits de Lliure Elecció han de permetre l’estudiant configurar de manera flexible el seu currícu-
lum, bé aprofundint en alguna de les especialitzacions obédonant reconeixement acadèmic a altres ac-
tivitats formativesquecomplementin la formaciópròpiade la titulació.

Per completar el total de crèdits de lliure elecció previstos al pla d’estudis, l’estudiant pot triar d’entre
les següentsmodalitats.

A.Cursant assignatures, quepoden ser:
III.Qualsevol altra assignaturaoptativade lamateixa titulació
III.Assignatures específiquesde lliure eleccióque laFacultatofereix.
III.Qualsevol altra assignatura de la resta de centres de la Universitat deVic, sempre i quan el con-

tingut no coincideixi en més d’un 20% amb assignatures cursades en la Llicenciatura de Pe-
riodisme.

B.Per reconeixementdecrèdits per estudis acadèmics reglats denivell universitari.

C.Per reconeixement de crèdits per altres activitats no reglades a nivell universitari. És la modalitat
que permet reconèixer acadèmicament altres activitats formatives. L’estudiant ha de sol·licitar prè-
viament l’autorització, llevat dels casos en què el reconeixement ja estigui previst. Són activitats
d’aquest tipus:
III.Treballs acadèmicament dirigits, amb el vistiplau del coordinador de la titulació. Són treballs

d’investigació que realitzen els estudiants sobre temes directament relacionats amb matèries
del plad’estudis, i quees realitzen supervisatsperunprofessordel centre.
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III.Programes d’intercanvi universitari. Activitats realitzades en el marc de convenis signats entre
universitats, centresde recercaodepartaments.

III.Cursos d’Idiomes que no siguin els que l’estudiant cursa comaobligatoris o optatius en la titula-
ció, i que es realitzin a l’Escola d’Idiomes de laUniversitat deVic o en altres institucions amb les
quals laUVic tingui signat conveni.

IV.Cursosde laUniversitat d’Estiude laUVic.

El reconeixement de crèdits és el procediment administratiu que permet a l’estudiant incorporar la re-
alització d’aquestes activitats al seu expedient acadèmic. No es tindran en compte les activitats que
comportinun reconeixement inferior auncrèdit.

Lestutories

LaFacultat ofereix a tots els estudiants que comencen els estudis universitaris un servei de tutories que
té per objectiu facilitar-los la integració a la dinàmica universitària. La Facultat assigna a cada estudiant
un tutor, professor del centre, que l’assessora en els àmbits acadèmics, de futur professional i, si és el
cas, personal.Òbviament, la utilitzaciód’aquest servei és voluntari perpartdels estudiants.

LaBorsadeTreball

La Facultat disposa d’un servei de Borsa de Treball que canalitza les ofertes de llocs de treball que les
empreses, institucions i organitzacions ens fanarribar, i seleccionaels currículumsmés ajustats.

Notes:

–Per a tots els estudiants que esteu en disposició d’acabar els estudis, la Facultat celebra a cada convo-
catòria una sessió d’avaluació on s’analitzen conjuntament els resultats acadèmics. Òbviament, les
qualificacions de tots els estudiants en aquestes circumstàncies no són públiques fins després de la
sessió.
–Els alumnes que tenen pendentmenys d’un 10%del total dels crèdits de la carrera, i que ja han cursat
alguna vegada totes les assignatures de les quals esmatriculen, tenen dret a una convocatòria extraor-
dinària de totes les assignatures. Excepcionalment es podran acollir a la convocatòria extraordinària
aquells estudiants aquinomés falti una assignaturaper acabar la carrera (exclòsPFC).
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESDESEGONCURS

Teoria iTècnicadelLlenguatgeRadiofònic

CRÈDITS: 6

L’assignatura introdueix l’alumnat en el mitjà radiofònic, tenint en compte les seves característiques
tecnològiques i expressives. S’emfasitza el treball de la redacció i la locució de peces informatives de di-
ferents gèneres periodístics. L’objectiu és assolir coneixements teòrics i posar en pràctica les compe-
tènciesbàsiquesdel periodisme radiofònic estimulant, alhora, l’anàlisi críticadelmitjà.

CONTINGUTS:
1.-ELllenguatge radiofònic
2.-ELllenguatge verbal

La veuhumana
El ritme
Locució informativa

3.-La redacció radiofònica
4.-Gèneres InformatiusRadiofònics

Lanotícia
Lacrònica
L’informe
L’entrevista informativa

5.-Les fonts informatives
6.-Les rutines informativesdels informatius

Selecció i jerarquitzacióde la informació
Evolucióde la informaciódurant el dia

7.-Programes informatius radiofònics
Elbutlletí
El ServeiPrincipal deNotícies

8.-Panoràmicadels informatius radiofònics actuals

METODOLOGIA
L’assignatura consta de sessions teòriques on es treballaran els conceptes que s’aplicaran a les pràcti-
ques setmanals: locució i redacció de textos radiofònics. També s’analitzaran diferents productes ra-
diofònics i s’establiran tests d’actualitatpuntuablesper a lanota final.
Les pràctiques seran individuals o en grup, en funció del temari, i es duran a terme tant a l’estudi de rà-
dio coma les cabineshabilitadesper amuntar elmaterial sonor.

SISTEMAD’AVALUACIÓ
L’alumnatpot triar entre els sistemes següents:
1.-Avaluació continuadadurant el curs:
Exercicis pràctics setmanals (30%)
Examen teòrico-pràctic (20%)
Pràctica final (50%)

2.-Els alumnes queno segueixin regularment el curs tindrandret a un examenúnic corresponent a cada
convocatòria d’examende l’assignatura. S’entén per “seguir regularment el curs” el fet d’assistir acti-
vament aun70%de les classes teòriques i pràctiques.
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BIBLIOGRAFIABÀSICA
Cebrián, M. (1994). Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento y programación. Madrid:
Síntesis.

Cebrián,M. (1992).Géneros InformativosAudiovisuales.Madrid:Ciencia 3.
Huertas,Amparo; Perona, Juan J. (1999).Redacción y locución en medios audiovisuales: la radio. Barcelona:
Bosch.

Merayo,A. (1992):Estructuradel proceso informativo radiofónico.Madrid:Complutense.
Villafañé, J., Bustamante, E.; Prado, E. (1987),Fabricar noticias. Las rutinas productivas en radio y televisión.
Barcelona:Mitre.
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Documentació Informativa

CRÈDITS:6

L’objectiu general de lamatèria és capacitar l’alumnat en les tècniquesdocumentalsmésnecessàries per
desenvolupar-se en el món del periodisme. Més específicament, l’assignatura pretén exposar la meto-
dologia per a l’ús dels sistemes d’informació (tradicionals i en línia) per tal que avancin en el domini de
les fontsd’informaciómés aplicables al periodisme, la seva tipologia i rendibilitat informativa.
També és objectiu proporcionar les tècniques bàsiques del treball intel·lectual i científic i els hàbits de
rigor i coherènciaque li són imprescindibles.

CONTINGUTS:
1. Introducció a la documentació. Conceptes bàsics. Conceptes d’informació, comunicació, coneixe-
ment, document, documentació. La societat de la informació i la societat del coneixement. La docu-
mentació comaeina a labasedel coneixement.
2.La cadenadocumental

a.AnàlisiDocumental
b.Llenguatgesdocumentals

3.Les fontsd’informació
a.Conceptede fontd’informació
b.Tipologia i credibilitat de les fonts

4.Gestiódels documents audiovisuals enelsmitjansdecomunicació
5.Elementsdel treball intel·lectual i científic

a.Les referènciesbibliogràfiques
b. Sistemesdecitació
c.Ordenacióde labibliografia. Sumaris i índexs

METODOLOGIA:
S’alternaran les classes teòriques amb les sessions pràctiques. Les primeres oferiran als estudiants el
marc de referència de cada tema i en les altres es podran familiaritzar amb la pràctica de la investigació,
amb les fontsd’informaciódocumentals i els recursosd’Internet.
Amés, es proposaran a classe per complementar o ampliar les exposicions i també treballs individuals o
en grup sobre aspectes concrets de la matèria. Puntualment es proposaran activitats i sessions espe-
cials.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà continuada i es basarà en els exercicis i treballs, l’assistència i la participació dels estu-
diants a classe. Hi haurà un examen final teòricopràctic global en acabar el quadrimestre (avaluació fi-
nal).
Laqualificaciódel curs recollirà ambdós conceptes, sempreque lesnotesdels exercicis o treballs i la no-
tade l’examenestiguin aprovades.

BIBLIOGRAFIA:
Abadal,E.Ladocumentació a l’erade la informació.Barcelona:UOC, 1998.
Alcina Caudet, A.; Gamero Pérez, S. (eds.). La traducción Científico-Técnica y la Terminología en la
Sociedadde la Información.Castellóde laPlana:Publicacionsde laUniversitat JaumeI, 2002.

Cabré,M.T. «Terminología yDocumentación».A:Gonzalo,C.;García,V.Documentación,Terminología y
Traducción.Madrid: Síntesis; FundaciónDuquesdeSoria, 2000.P. 31-43.

Carreras, A. Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico. Salamanca: Universidad de Sala-
manca, 1994.
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Carrizo,G.; Irureta-Goyena, P.; LópezDeQuintana Sáenz, E.Manual de fuentes de información.Madrid:
CEGAL, 1994.

Cómo elaborar referencias bibliográficas. <http://bib.us.es/guias_old/referenciabib.asp> [Consulta: 1
febrer 2005].

Cordón, J.A. «Fuentes de información bibliográfica al servicio del traductor».A: Pinto,M.; Cordón, J.
A.Técnicas documentales aplicadas a laTraducción.Madrid: Síntesis, 1999.P. 69-81.

Cordón, J. A.; López, J.; Vaquero, J. R.Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Madrid:
Pirámide, 1999.

Genescà,G.;Rigo,A.Manual per a la presentació de tesis i tesines.Vic:EumoEditorial, 2000.
Gonzalo, C.; García, V.Documentación, Terminología y Traducción. Madrid: Síntesis; Fundación Duques
deSoria, 2000.

GiménezToledo,E.Manual deDocumentaciónparaComunicadores. Pamplona:Eunsa, 2004.
López-Yepes,L. (comp.).Fundamentos de información ydocumentación.Madrid:Eudema, 1998.
Martín,A.Fuentes de información general.Gijón:Trea, 1995.
Ortoll Espinet, Eva. Competencia informacional para la actividad traductora. Revista Tradumàtica:
Traducció iTechnologies de la Informació i laComunicació , n.2: La documentació novembre 2003.
<http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/> [Consulta: 1 febrer 2005].

PintoMolina,María.Documentaciónpara la traducciónen la Sociedadde la Información.Coloquiode
laAsociaciónInternacional deBibliología. 2002.

<http://www.fundacionyuste.org/acciones/aeb/XV%20AIB2000/PINTO.PDF> [Consulta: 1 febrer
2005].

Slype, G. van. Los lenguajes de indización: concepción, onstrucción y utilización en los sistemas documentales.
Salamanca:FundaciónGermánSánchezRuipérez, 1991.

Tramullas, J.;Olvera,M.D.Recuperaciónde la información enInternet.Madrid:Ra-Ma, 2001.



Teoria iEstructurade laComunicaciód’Empresa I

CRÈDITS:6

L’assignatura presenta la conceptualització del màrqueting i la publicitat moderna com un procés de
comunicació particular, analitzant les diferents estratègies i els elements del model de comunicació
aplicats a la comunicaciópublicitària.

CONTINGUTS:
Introducció almàrqueting, la comunicació i la publicitat
Definiciódeconceptes (màrqueting, comunicació, publicitat, propaganda, publicity, etc.)
Els efectesde lapublicitat.Legislaciópublicitària
El sectorpublicitari
L’anunciant
Elbriefing
L’agènciadepublicitat i la central de comprademitjans
Lacampanyapublicitària
Els objectiuspublicitaris
Elpúblicobjectiu
Elpressupost
L’estratègia creativa
L’estratègiademitjans
Execució i avaluacióde la campanya
Altres formesdecomunicació /mitjansnoconvencionals
Lapromociódevendes
Elmerchandising i el packaging
Elpatrocini i elmecenatge
Elmàrquetingdirecte

METODOLOGIA:
L’assignatura és teòrica en la sevamajorpartperò tambépràctica i s’imparteix enmodalitatpresencial.

En les sessions de classe el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels temes, es co-
mentaranexemples a l’aula i es faranbreus exercicis de classe.

Hi haurà també unes sessions de classe, més dinàmiques, on es realitzaran un seguit de pràctiques en
grup. En aquestes classes, el professor explicarà primer els conceptes bàsics que afecten a la pràctica i
seguidament col·laborarà en el treball de grup que es vagi fent. Els estudiants que pelmotiu que sigui el
dia que es fa una d’aquestes pràctiques nohi puguin assistir, haurande fer aquesta pràctica, de forma in-
dividual en hores de treball personal, després d’haver recuperat els conceptes bàsics explicats pel pro-
fessor respecte el tema.

L’assignatura també contempla unes hores de treball dirigit o tutories on el professor es reunirà ambca-
da un dels grups del treball final de l’assignatura per a revisar els seus continguts i encaminar el seu des-
envolupament.

Es recomana a l’alumnat que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assignatura
per anar consolidant els coneixements adquirits encadascundels diferents temes.Aquest treball perso-
nal consistirà bàsicament enquè l’alumne faci un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe i comprovi
si ha assimilatbé lamatèria.
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També es contemplen unes estones de treball personal en grup en el cas que les pràctiques realitzades a
classeno s’haginpogut finalitzar a l’aula.

Finalment, l’assignatura requereix també unes hores de treball personal en grup, fora de l’aula, per a la
realitzaciódel treball final de l’assignatura.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura preténmesurar, per una banda, l’adquisició dels coneixements teòrics i, per
l’altra, la capacitat per a portar-los a la pràctica. És per això que l’avaluació consta de dues parts, que cal-
drà aprovarper separatper a superar-la:

Part teòrica.Examen final: 60%de lanota final.
La matèria d’aquest examen ve configurada per tots els continguts que s’hauran explicat a classe, tant
teòrics com pràctics i, de forma optativa, pels continguts del llibre de Lluís Bassat, El Libro Rojo de la
Publicidad, de labibliografiabàsica.

Partpràctica: 40%de lanota final.
En aquest apartat caldrà realitzar totes les pràctiques que es vagin enunciant al llarg del curs, i el treball
final de l’assignatura, el contingutdel qual s’explicarà el primerdiadeclasse.

Per aprovar l’assignatura cal tenir almenys un 5,00 de la part teòrica i almenys un 5,00 de la part pràcti-
ca.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografiabàsica:
Bassat,Lluís.El libro rojo de la publicidad. Ideas quemuevenmontañas. Barcelona:Plaza&Janés, 2002.
Bigné J.Enrique,Promoción comercial.Un enfoque integrado.Madrid:ESIC, 2003.
Castellblanque,Mariano. Estructurade la actividadpublicitaria. Barcelona:Paidós, 2001.
DíezdeCastro,EnriqueCarlos yMartínArmario,Enrique.Planificaciónpublicitaria. Piràmide, 1999.
GarcíaUceda,Mariola.Las claves de la publicidad.Madrid:ESIC, 1999.
Herreros Arconada, Mario. La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Pòrtic,
2000.

Ortega,Enrique.Lacomunicaciónpublicitaria.Madrid:Pirámide, 1997.

Bibliografia complementària:
Adam, J.M. iBonhomme,M.Laargumentaciónpublicitaria,Madrid:Cátedra, 2000.
BenavidesDelgado, Juan.Lenguaje publicitario,Madrid: Síntesis, 1997.
Costa, Joan.Reinventar la publicidad,Madrid:Fundesco, 1992.-
DíezdeCastro,Enrique, et al.Comunicaciones deMarketing,Madrid:Pirámide, 2001.
Ferrés, Joan. Televisión subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadvertidas. Barcelona: Paidós,
1996.

González Marín, JuanAntonio. Teoría General de la publicidad, Madrid: Fondo de Cultura Económica,
1996.

León, JoséLuis.Los efecos de la publicidad. Barcelona:Ariel, 1996
LucasMarín,Antonio.Lacomunicación en la empresa y en las organizaciones, Barcelona:Bosch, 1997.
PérezRuiz,MiguelÁngel.Fundamentos de las estructuras de la publicidad.Madrid: Síntesis, 1996.
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LlenguaCatalana II

CRÈDITS:6

L’assignatura completa i reforça els continguts gramaticals impartits en l’assignaturaLlengua catalana I
i n’amplia aspectes concrets, comara els referits a l’ús dels elementsnominals.Amésd’això, familiaritza
l’estudiant ambun seguit de convencions i aspectes lèxics indispensables per al domini del codi lingüís-
tic escrit (des de l’ús de sigles fins als tractaments, per exemple, passant pel llenguatge no sexista) i tam-
bé insisteix en la pràctica textual, encaminada sobretot amillorar les destreses comunicatives dels estu-
diants i reforçar amb lapràctica conceptes com la coherència, l’adequació i la cohesió textuals.

CONTINGUTS:
1.Presentacióde lesobres i instrumentsde referenciabàsics
2.Els determinants

2.1.Els articles
2.2.Els possessius
2.3.Els numerals
2.4.Els quantitatius
2.5.Els indefinits

3.El nomi l’adjectiu
4.Convencions en la redacció i en la tipografia

a. Sigles i acrònims
b.Xifres
c.Majúscules iminúscules
d.Topònims
e.Cometes i cursiva
f. Abreviatures i símbols
g.Nomsdepersona, oficis, professions, càrrecs, titulacions i entitats
h.Tractaments

5.Aspectes lèxics
a. Sinònims i falsos sinònims
b.Neologismes i estrangerismes
c.El sexismeenel llenguatge
d.Mots i expressions impropis i nogenuïns

6.Estructura i propietatsdels textos.
a.La competència textual
b.Els generesdiscursius
c.Les tipologies i les seqüències textuals
d.Adequació segons els registres
e.Coherència externa i interna
f.Cohesió sintàctica: connectors i puntuació

METODOLOGIA:
L’assignatura es farà a través de sessions de classe expositives (essencialment per a la part de continguts
normatius) i tambéde sessionsde treball en grupper a lapràcticade redacció.Amés, s’encarregaran fei-
nes, exercicis i treballs. En aquesta assignatura es considera important l’assistència regular dels estu-
diants a classe.També és part important del curs la pràctica de l’escriptura i això exigeix, amés, la parti-
cipació activade l’estudiant.
A l’inici del quadrimestre es lliurarà el pla de treball amb indicació del calendari i horari en correspon-
dència ambels continguts i amb les activitatsd’avaluació.



AVALUACIÓ:
La qualificació obtinguda amb la realització d’exercicis i l’elaboració de textos, tant dins com fora de
l’aula, complementarà la d’un examen al final del quadrimestre. En qualsevol cas, caldrà haver aprovat
l’examenperpoder tenir encompte lanotadecurs.
Al’inici del quadrimestre es lliurarà el calendari d’avaluacions i realitzaciód’exercicis.

BIBLIOGRAFIA:
Bassols,M.Margarida;Torrent,AnnaM.Models textuals.Teoria i pràctica.Vic:EumoEditorial, 1996.
Bruguera, Jordi.Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 2000.
Cassany,Daniel.Lacuinade l’escriptura. Barcelona:Empúries, 1994 (3ª ed.).
Castellanos, Josep-A. Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana (amb exercicis autocorrectius).
Barcelona: InstitutdeCiènciesde l’Educacióde laUAB, 1991.

Coromina, Eusebi. El 9 Nou. Manual de redacció i estil.Vic: Eumo; Diputació de Barcelona; Premsa
d’Osona, 1991.

Coromina,Eusebi.Tècniques d ’escriptura. Barcelona:Teide, 1990.
Ginebra, Jordi;Montserrat,Anna.Diccionari d ’ús dels verbs catalans. Barcelona:Edicions62, 1999.
Llibre d ’estil del diari ‘Avui’. Barcelona:Empúries, 1997.
Mestres, Josep M. i altres. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Vic: Eumo; Universitat de
Barcelona.UniversitatPompeuFabra.AssociaciódeMestresRosaSensat, 1995.

Paloma,David;Rico,Albert.Diccionari de dubtes del català. Barcelona:Edicions62, 1998.
Pujol, JosepM.; Solà, Joan.Ortotipografia.Barcelona:Columna, 1995.
TelevisiódeCatalunya. El català aTV3.Llibre d ’estil. Barcelona:Edicions62, 1995.
Termcat.Noudiccionari de neologismes. Barcelona:Edicions62, 2001.
Xuriguera, JoanB.Elsverbs catalans conjugats. Barcelona:Claret, 1993 (30ª ed.).

ENLLAÇOSARECURSOSENLÍNIA
Diccionari normatiude laLlenguaCatalanaDIEC(http://dlc.iec.cat)
Recull denous termesCERCATERM(http://www.termcat.cat)
Llibred’estil deVilaweb (http://10anys.vilaweb.com/llibreestil/pdf/Llibreestil-v1.pdf)
Portal lingüísticde laCCRTVésAdir (http://esadir.cat)
DiccionarimultilingüeGREC(http://www.grec.et/cgibin/mlt00.pgm)
Proposta estàndardOral de l’IEC
(http://www.iec.es/institucio/seccions/Filologica/llenguacatalana/PropostaEstandard/)
Portal sobre llenguacatalanaenlloc.com(http://www.enlloc.com/enlloc/index.html)
Portal de recursos lingüístics de les universitats de Parla Catalana, Xarxa Vives d’Universitats
Llengua.info (http://www.llengua.info)
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Anglès III

CRÈDITS6

OBJECTIUS:
L’objectiu principal és que l’estudiant aprengui a utilitzar la llengua anglesa en un context especific,
com és el dels mitjans de comunicació. El curs pretén que l’estudiant adquireixi una competència co-
municativa anivell intermedi, per la qual cosa els objectius que caldrà assolir durant el curs es concreten
enels següentspunts:
a) reconèixer el carácter instrumental de l’anglès enelmóndelsmitjansdecomunicació.
b) fer ús de la llengua anglesa comamitjà per fixar i desenvolupar la fluïdesa d’expressió en aquesta llen-
gua.

c) comprendre discursos orals i escrits específics dels mitjans de comunicació adequats al nivell de co-
neixements establerts.

d) utilitzar lanormativa gramatical i els coneixements lingüísticspermillorar lapròpia expressió
e) adquirir el lèxic i la terminologia específicadediversos camps semànticsde l’àrea concretad’estudi.

CONTINGUT:
Topics
1.GettingAway
2.Thenandnow
3.Lifestyles
4.Getmoving!

Language contents:
1.Listenings: students shouldbeable tounderstand specific informationof short spokenexchanges:

1.1Opinion survey
1.2Radioprogrammes
1.3News stories
1.4TVprogrammes

2. Speaking: studentswill be introduced to anumberof taskswhichwill involve them indifferent situa-
tions:

2.1Radioprogramme
2.2Discuss yourTVpreferences.
2.3Explaining a story
2.4Talk about thenews

3.Reading: studentswill be introduced to short andmedium length related to the abovementioned to-
pics andagradedbook.
4.Writingof short texts relatedwithindifferent topics and journalism:

4.1Writing anarticle
4.2Newspaper stories
4.3Front cover
4.4Radio script

5.Grammar:
5.1Relative clauses
5.2Phrasal verbs
5.3Past tenses
5.4Preposition
5.5 –ing formand infinitive

6.Vocabulary:
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6.1Themedia
6.2Headlines
6.3TV

AVALUACIÓ:
Hi haurà un examen final que constarà de dues parts: una part oral que representa el 10%de la prova fi-
nal, i una prova escrita, que inclou una prova de listening(10%), reading (10%), vocabulari (30%), wri-
ting (10%)grammar ( 20%) i treball de classe(10%).

BIBLIOGRAFIA

Obligatòria:
Duckworth,Michael&Gude,Kathy.Countdown toFirstCertificate.OxfordUniversityPress, 2000.
Fuchs,Marjorie&Bonner,Margaret.GrammarExpress. Longman, 2003.
Leather, Sue.Death in theDojo.CUP, 2004.

Recomanada:
Hicks,Wynford.English for Journalists.Routledge, 1977.
Aitchison, James.Writing for thePress.Hutchison, 1988.
Bagnall,Nicholas.NewspaperLanguage. ButterworthHeinemann, 1993.
Bromley,Michael. (TeachYourself ) Journalism.Hooder&Stoughton, 1994.
Clayton, Joan.Journalism forBeginners.Piatkus, 1992.
Dick, Jill. Freelance.Writing forNewspapers.A&CBlack, 1991.
Mascull,Bill.KeyWords in theMedia.CollinsCobuild, 1997.

Diccionarismonolingües:
OxfordAdvancedLearnersDictionary.OUP, 1992
Sinclair, John (Ed.).CollinsEnglishLanguageCobuild.CollinsELT, 1998.

Diccionarisbilingües:
Galimberti Jarman,B.&Russell,R. (Eds.).TheOxfordSpanishDictionary.OUP, 1994.
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Teoria iTècnicadelsMitjansEscrits II

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
En aquesta assignatura se simula que la classe és la redacció d’un diari. Els estudiants, adscrits en dife-
rents seccions (política, cultura, societat, local, esports, economia etc), han de treballar tant en equip
comdemanera individual l’elaboració de diferents textos periodístics amb fonts d’informació pròpies.
Els estudiants han d’escollir el tema, buscar la informació, concertar les entrevistes, discutir amb el cap
de redacció (professor) l’enfocamentmés adequat i, finalment, hande redactar els seus treballs talment
comsihaguessinde serpublicats.

OBJECTIUS:
─ Domini del llenguatge periodístic escrit, especialment dels gèneres informatius i interpretatius, a la
premsa.

─ Aprendre a tenir criteri periodístic i saber gestionar la informaciód’actualitat i/od’interès general
─ Saber escriure i jerarquitzar la informació, principalment apartir de fontspròpies.
─ Aprendre a escriure cròniques, reportatges i entrevistes.
─ Reflexionar críticament sobre el procésd’elaboracióde la informació.
─ Adquirir unaconsciència críticadel paperdel periodista en la societat.

CONTINGUT:
Tema1:Repàs general sobre els gèneres informatius enpremsa

1.1L’estructurade lanotícia (titular, lead, cos)
1.2Les6Wi la tècnicade lapiràmide invertida

Tema2:Gèneres informatius-interpretatius enpremsa
2.1El reportatge
-Funcionalitat del reportatge
-Tipologiadel reportatge i estructuresdiscursives

2.2Lacrònica
-Elperiodista coma testimoni
-Elperiodista comaexpert-coneixedord’un tema

2.3L’entrevista i les sevesmodalitats
-L’entrevista coma font
-L’entrevista informativa
-L’entrevistadepersonalitat

AVALUACIÓ:
En la primera convocatòria, la part pràctica representarà el 70%de la nota i la teòrica el 30%.En la part
pràctica cada estudiant haurà d’escriure un reportatge, una entrevista informativa, una entrevista de
personalitat i una crònica. En la segona convocatòria es determinarà el sistema de recuperació segons
quin sigui el nombredepràctiques suspesesdecadaestudiant.

BIBLIOGRAFIA:
Álvaro, Francesc-Marc i altres. Embolicats amb el periodisme. Reptes dels mitjans de comunicació catalans
(1975-2006).Vilanova i laGeltrú:ElCep i laNansa, 2007.

Borrat,H.Elperiódico, actor político.Barcelona:GustavoGili., 1989.
Casasús, JosepMaria.Lliçons de periodisme enJosepPla. Barcelona:Destino, 1986.
Fallaci,Oriana.Entrevista con lahistoria. Barcelona:Noguer, 1974.
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Ferri, Llibert.Cròniques postsoviètiques. Barcelona:Llibresde l’índex, 1993.
Fontcuberta,M.Lanoticia,Col.PapelesdeComunicación 1,Barcelona:Paidós, 1993.
Grijelmo, Álex. El estilo del periodista. 16a edició, revisada i ampliada. Madrid: Taurus, 2008. (1a edició:
1997.)

Madueño,Eugeni;Rovira,Bru.Notícies delmés enllà.El reporterisme enpremsa. Barcelona:Pòrtic, 1999.
MartínezAlbertos, J.L.Curso general de redacciónperiodística.Madrid:Paraninfo, 2002.
MartinVivaldi,G.Géneros periodísticos,Madrid:Paraninfo, 1998.
Pla, Josep.Cròniques parlamentàries [obra completavolums41, 42].Barcelona:Destino, 1982-
RodrigoAlsina,M.Laconstrucciónde la noticia.Barcelona:Paidós, 2005.
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Mètodesd’InvestigacióenComunicació

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
El curs busca iniciar l’estudiant en el coneixement científic i en les bases epistemològiques de les cièn-
cies socials. S’intenta, a més, capacitar-lo per a la planificació i l’execució d’investigacions en l’àmbit
disciplinar de la comunicació social, aprofundint en el disseny d’un projecte de recerca i en el coneixe-
ment i l’ús efectiu de les estratègies i les tècniques d’obtenció de dades empíriques,mitjançant explica-
cionsmetodològiques, ambexemples reals i exercicis pràctics.

OBJECTIUS:
- Iniciar l’alumnat en lesbases epistemològiquesde les ciènciesde la comunicació.
-Capacitar-lo en l’anàlisi fonamentada i la valoració d’una recerca en el campde les ciències de la comu-
nicació.
- Iniciar-lo en el coneixement i l’ús de les estratègies i les tècniques d’obtenció de dades empíriques
usuals en la investigacióde la comunicació social.
-Capacitar-loper a laplanificació i l’execuciód’investigacions en l’àmbitde la comunicació social.

CONTINGUTS:
1. Introducció: ciència imètode.
1.1.Bases epistemològiquesde les ciències socials i de la comunicació.
1.2.Elmètodecientífic enciències socials i de la comunicació.
1.3. L’elaboraciód’unprojectede recerca.
2.La formulacióde laproblemàtica.
2.1. Les àreesd’investigació encomunicació.
2.2.L’etapaexploratòria.
2.3. Ladefiniciódel tema i el problemade recerca.
2.4.La justificacióde l’aportacióde la investigació.
2.5. L’elaboraciódelmarc teòric.
2.6.Ladefiniciódels objectius.
2.7.Ladefiniciód’hipòtesis.
3.El dissenyde la investigació
3.1. L’operacionalitzaciódeconceptes: variables i indicadors.
3.2.Principals estratègiesde recerca.
3.3.Principals tècniquesd’obtenciódedades.
3.4.Validesa i fiabilitat.
4.L’anàlisi de la informació.
4.1.Principalsmètodes i tècniquesd’anàlisi de lesdades.

AVALUACIÓ:
Avaluació continuada.Combinació d’activitats en grup (exercicis pràcticsmés un treball final) i exerci-
cis individuals.

METODOLOGIA:
Lametodologia docent combina les classesmagistrals amb la realitzaciód’activitats dirigides, exercicis
pràctics, tutoriespersonalitzades i treball autònomdels estudiants.
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BIBLIOGRAFIA:
Bericat, E.La integración de losmétodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado ymedi-
da. Barcelona:Ariel, 1998.

Brunet, I.; Pastor, I., i Belzunegui,A.Tècniques d ’investigació social. Fonaments epistemològics i metodològics.
Barcelona:Pòrtic, 2002.

Bryman,A.SocialResearchMethods.Oxford:OxfordUniversityPress, 2001.
Chalmers,A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?Madrid: SigloXXI, 2000.
King, G.; Keohane, R.O., iVerba, S.El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios
cualitativos.Madrid:AlianzaEditorial, 2000.

Quivy,R. iCampenhoudt,L.Van.Manual de recerca en ciències socials.Barcelona:HerderEditorial, 1997.
RuizOlabuénaga, J. I.;Aristegui, I., iMelgosa, L.Cómo elaborar un proyecto de investigación social.Bilbao:
UniversidaddeDeusto, 2002.

Soriano, J.L’ofici de comunicòleg.Vic:Eumo, 2007.
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TallerdeDisseny iComunicació

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Adquirir coneixements teoricopràctics sobre els fonaments i les funcions bàsiques del disseny gràfic
comapart de la cultura contemporània.Desenvolupar aptituds personals aplicables al llenguatge espe-
cífic dels mitjans de comunicació. Conèixer les principals instruments digitals de producció en camp
dedissenygràfic.

CONTINGUT:
1.Elementsbàsicsdel dissenygràfic.
– Introducció: Concepte de disseny gràfic. La seva actualitat i incumbència. Què és dissenyar?
Organització de l’espai dimensional.Diagramació de l’àrea de treball. Elements primaris de la for-
ma, el punt i la línea; la seva expressió i representació.Els arxius gràfics, tipus (vectorials i vitmaps),
les seves aplicacions, avantatges i desavantatges.
–Color: Colors primaris, secundaris, terciaris i complementaris. El cercle cromàtic. Saturació.
Contrast.Monocromia i policromia. Gestió del color en la computadora i la seva materialització.
Tipusdegestiódecolors.
–Textura:La textura comadadaperceptual.Textures gràfiques.
–Forma:Propietats visuals.El contorn, lamida, el color, la textura, la posició, l’orientació.
–Contrast:La figura i el fons.Variacions formals, estructuresde repetició.
–Tipografia: Concepte de tipografia. Tipus. Cursiva i ressaltada. El missatge escrit en combinació
ambelmissatge gràfic.La lletra i el text comaelements gràfics.
– Imatges digitals: La fotografia. La fotografia com a part del disseny. Tecnologia de la fotografia.
Conceptes bàsics. Enquadrament, distància, focus i il·luminació. La digitalizació d’imatges. Ecà-
ners imàquinesdigitals.

2.Gràfica vectorial: Freehand
–Introducció: Interface amb l’usuari, àrees de treball: el full imprimible, barra d’eines, de colors,
menúsdesplegables.Ajudes al dibuix.Línies.Guies.
–Objectes: Línies, rectangles i ovals. Tipus de visualització. Selecció d’objectes. Modificacions de
mida, proporcional i deformada.Torçar i girar un objecte. Transformacions. Tipus de línies, grui-
xos i fletxes.Tipus de reompliment, plens, degradee, bitmaps i vectorials. Barreja d’objectes, com-
binació i separació.Ordre i superposiciódels elements.Endavant-enrere.Alineament.Els efectes.
L’agrupació d’objectes. La seva funció. L’edició de corbes i objectes a través dels nodes i palanques.
Convertir a corbes.Combinar i unir corbes.
–Gestió del color i efectes: Paleta de colors i colors personalitzats. Reompliments de color. Gene-
ració i úsde reompliments-textura.
–Els textos: generacióde textos enFreehand.Tipusde justificacions.Tipografies.Escalables i noes-
calables. FormatsTrueType.Efectes sobre els textos.Enganxarun text auna línia.Exercicis aplica-
tius.

3.GràficaBitmap:Photoshop
–Introducció: Interface amb l’usuari, àrea de treball. Eines bàsiques. Tipus de visualització. Ma-
nipulació del document. Transformacions. Ajudes al dibuix. Línees Guies. Selecció d’objectes.
Creació i gestiódeniveles imàscares.Traçats.Cronologia.
–Gestió del color i filtres: Barra de colors i colors personalitzats. Reompliments de color. Filtres.
Efectes especials. Plug-ins.
–Els textos:Generacióde textos enPhotoshop.Modificacions i efectes.Rasterització.
–Treballar amb imatges:Definició,mida, compressió.FormatsGIF i JPG.Altres formats.

Exercicis aplicatius
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METODOLOGIA:
L’assignatura es desenvolupa en formade taller a partir de breus explicacions teòriques i activitats pràc-
tiques engrups i individualment.

AVALUACIÓ:
L’avaluació constarà de diverses parts (exercicis de classe, activitats pràctiques programades, projecte
final, etc.) i s’ha d’aprovar cadascuna per separat. La qualificació de l’assignatura serà lamitjana entre la
part teòrica i la partpràctica, sempreque s’hagin aprovat totes lesparts.

BIBLIOGRAFIA:
Chaves, Norberto. El oficio de diseñar. Barcelona: GG, 2001. Costa, Joan. Imagen global. Barcelona: CE-
AC, 1987.

Fioravanti,Giorgio.Diseño y reproducción. Barcelona:GG, 1988.
Frascara, Jorge.Diseño gráfico y comunicación.Argentina: Infinito, 1988.
Llovet, Jordi. Ideología ymetodología del diseño. Barcelona:GG, 1979.
Meggs,Philip.Historia del diseño gráfico.Mèxic:Trillas, 1991.
Potter,Norman.Qué es undiseñador. Barcelona:Paidós, 1999.
Renner,Paul.Elarte de la tipografia.Valencia:Campgràfic, 2000.
Sontag, Susan.Sobre la fotografía.BuenosAires: Sudamericana, 1980.
Bauley, Stephen.GuíaCouvandeDiseño.Madrid:Alianza, 1992.
Bassat,Luis.El libro rojo de lasmarcas.Madrid:Espasa, 1999.
Satué,Enric.Eldiseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días.Madrid:Alianza, 1988.
Satué,Enric.Eldiseño gráfico enEspaña.Madrid:Alianza, 1997.
Satué, Enric. El diseño de libros del pasado, del presente y tal vez del futuro.Madrid: Alianza, (Fundación
GermánSánchezRuizpérez) 1998.

Satué,Enric.La imagen comercial de la ciudad.Barcelona:Paidós, 2001.
Morison, Stanley.Principios fundamentales de la tipografía.Barcelona:EdicionesdelBronce, 1998.
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Teoria iTècnicadelLlenguatgeTelevisiu

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
Presenta i explora el coneixement dels elements teòrics i pràctics que intervenen en la producció d’un
projecte televisiu. Es proposa el domini del llenguatge televisiu a partir del contingut, la tecnologia i
l’artística.

OBJECTIUS:
Proposemconèixer el procés televisiu, desde la idea fins a l’audiència.
A partir de coneixements teòrics i tècnics ens introduirem en l’aprenentatge del llenguatge televisiu
dels aspectes tècnics, artístics i humans.
Presentarem i experimentarem els elements que intervenen en el procés audiovisual perquè un projec-
te televisiu esdevingui una realitat visiva.
Apartir d’aquí l’estudiant tindrà unmarc de coneixement per definir cap a on vol avançar la seva trajec-
tòria formativa-professional del procés televisiu.

CONTINGUT:
1.El llenguatge i la narrativa audiovisual.
2.El procésdecreació.El guió i els seusprocessosd’escriptura.De la idea al guió literari.
3.El disseny de producció: Planificació de les fases: preproducció, producció i postproducció. Pla de
treball. Plade rodatge.
4.La realització. Del guió literari al guió tècnic. Rodatge discontinu amb una càmera i realització amb
multicàmera.

5.Coneixements tècnics: La cadena de televisió, el plató, el control de realització, el material de rodat-
ge, la saladepostproducció.
6.Lapostproducció.La cinta apuntper a l’emissió.Elmuntatge visual i elmuntatge sonor.
7.Elmónendirecte.Funcionament i estructurad’una redacciód’informatius.
8.Les retransmissionsdeprogramesespecials degranaudiència.
9.Els grans esdeveniments de la història de la televisió. Instants informatius directes que han canviat la
història.

10.La coordinació entre les graelles de programació i els estudis d’audiència. Dos incondicionals inse-
parables.

11.El nouescenari audiovisual: LaTDT(TelevisióDigitalTerrestre).
12.Convergenciamediàticadigital. Sinergias SMS-TV-Web. Interactivitat televisiva.
13.Proyectes ambnous elements i nous formats.

METODOLOGIA:
Per assolir els coneixementsdel temari combinaremtres tipusdeclasse:
a)Lesdebase teòrica.
b)Les pràctiques a classe amb suport de visionat i anàlisi de programes televisius, fragments cinemato-
gràfics, reportatges i espots.

c)Les pràctiques amb els equips tècnics al plató de televisió i en exteriors. Rodatges discontinus amb
unacàmera i realització ambmulticàmera.

Des de l’assignatura programem visites tecnològiques a cadenes de televisió i l’assistència a programes
de televisió endirecta.Us animemaparticipar enactivitats comfestivals, concursos, castings i d’altres.
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AVALUACIÓ:
1. 40% Examenteòric escrit a final de curs referit al temari de l’assignatura.
2. 25% Pràctica individual ambuna sola càmera.Reportatged’unanotícia.
3. 25% Pràctica engrupmulticàmera.Creaciód’unprogramade televisió.
4. 10% Participació enactivitats diverses i assistència.

La qualificació final serà lamitjana ponderada de les quatre parts. Per a la qualificació final caldrà apro-
var les quatre parts. Si no es així es mantindrà la qualificació de la part aprovada, i caldrà repetir la part
noaprovada a la següent convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:
Alsius, S.L’espai deontològic a ètica i periodisme.Barcelona:Pòrtic, 1998.
Barroso, J.Realizaciónde los géneros televisivos.Madrid: Síntesis, 1996.
Bou,G.El guiónmultimedia.Madrid:AnayaMultimedia, 1997.
Deleuze,G.La imagen-tiempoy la imagen-movimiento. 2 vol.Barcelona:PaidósComunicación, 1984.
Chatman, S.Historia ydiscurso.La estructuranarrativa en lanovela y en el cine.Madrid:Taurus, 1990.
Ferrés, J. Televisión subliminal. Sociabilización mediante comunicaciones inadvertidas. Barcelona: Paidós,
1996.

Flichy,P.Unahistoria de la comunicaciónmoderna. Barcelona:GG-MassMedia, 1993.
Gubern,R.Historia del cine. Barcelona:Lumen, 1996.
Jauset, J.A.La investigaciónde audiencias en televisión.Fundamentos estadísticos.Barcelona:Paidós, 2000.
Kruger,B.Mandoadistancia.Poder, culturas y elmundode las apariencias.Madrid:Tecnos, 1998.
Maffesoli, M. El instante eterno. El retorno de lo tràgico en las sociedades postmodernas. Barcelona: Paidós,
2001.

Martín Barrero, J.; Rey, G. Los ejercicios del ver. Hegemonia audiovisual y ficción televisiva. Barcelona:
Gedisa, 1999.

Martínez,G.El guióndel guionista. Barcelona:Cims, 1998.
Millerson,G. Iluminaciónpara televisión y cine.Madrid: IORTV, 1994.
Millerson,G.Técnicas de realización yproducción en televisión.Madrid: IORTV, 1991.
Moragas,M.;Prado,E.La televisió pública a l’era digital.Barcelona:Pòrtic, 2000.
Ramonet, I.Lagolosinavisual. Barcelona:Debate, 2001.
Sainz,M.Manual básico de producción en televisión.Madrid: IORTV, 1994.
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Teoria iEstructurade laComunicaciód’Empresa II

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Exposar una visió general del que són avui les relacions públiques a l’entorn dels professionals, les agèn-
cies i els serveis que s’ofereixenals clients.

CONTINGUT:
1.El conceptedeRelacionsPúbliques.El professional deRelacionsPúbliques.
2.Els periodistes i lesRelacionsPúbliques.
3.Els públicsde lesRelacionsPúbliques.
4.ElPladeRelacionsPúbliques.
5. Les agènciesdeRelacionsPúbliques.
6.Activitats i tècniquesmésusuals deRelacionsPúbliques.

METODOLOGIA:
Els instruments didàctics inclouen lectures recomanades, exposició de casos, dinàmiques de grup, i
exercicis queenllaçaranels aspectes teòrics i pràctics.

AVALUACIÓ:
Treballs pràctics:Durant el curs es realitzaran treballs pràctics i exposicions (50%de lanota final)
Examen de final de curs sobre el contingut de l’assignatura amb un valor total equivalent al 50% de la
nota final.
L’avaluació constarà de diferents parts, i s’haurà d’aprovar cada una per separat. La qualificació final de
l’assignatura serà la mitjana entre la part teòrica i la part pràctica, sempre que s’hagin aprovat totes les
parts.

BIBLIOGRAFIA:
Cutlip, Scott;Center,Allen;Broom,Glen.RelacionesPúblicas eficaces, Barcelona:Gestión2000, 2000.
Grunig, James;Hunt,Todd.DireccióndeRelacionesPúblicas, Barcelona:Gestión2000: 2000.
Seitel, Fraser.Teoria yPráctica de lasRelacionesPúblicas,Madrid:PrenticeHall, 2002.
SolanoFleta,Luis.Tratadode lasRelacionesPúblicas, Barcelona:Gestión2000, 1999.
Uribe-Salazar de,Agustín et al.El libro práctico de las Relaciones Públicas.Madrid:ADECEC (Asociación
deEmpresasConsultorasdeComunicaciónyRelacionesPúblicas), 1996

Uribe-Salazarde,Agustín et al.40Éxitos en comunicación.Madrid:ADECECPearsonEducación, 2003.
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Anglès IV

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
L’objectiu principal és que l’estudiant aprengui a utilitzar la llengua anglesa en un context especific,
com és el dels mitjans de comunicació. El curs pretén que l’estudiant adquireixi una competència co-
municativa anivell intermedi, per la qual cosa els objectius que caldrà assolir durant el curs es concreten
enels següentspunts:
a) reconèixer el carácter instrumental de l’anglès enelmóndelsmitjansdecomunicació.
b) fer ús de la llengua anglesa comamitjà per fixar i desenvolupar la fluïdesa d’expressió en aquesta llen-
gua.

c) comprendre discursos orals i escrits específics dels mitjans de comunicació adequats al nivell de co-
neixements establerts.

d) utilitzar lanormativa gramatical i els coneixements lingüísticspermillorar lapròpia expressió
e) adquirir el lèxic i la terminologia específicadediversos camps semànticsde l’àrea concretad’estudi.

CONTINGUT:
Topics:
1.Funnyoldworld
2.Good luck, bad luck.
3.Rights andwrongs.
4Sounds right

Language contents:
Listening: students shouldbeable tounderstand specific informationof short spokenexchanges:

1.1Opinion survey.
1.2Radioprogrammes.
1.3News stories.
1.4TVprogrammes.

2. Speaking: studentswill be introduced to anumberof taskswhichwill involve them in different situa-
tions:

2.1Newspresentation.
2.2Discuss yournewspaper andmagazinepreferences.
2.3Explaining a story
2.4Talk about thenews

3.Reading: studentswill be introduced to short andmedium length related to the abovementioned to-
pics andagradedbook.
4.Writingof short texts relatedwithindifferent topics and journalism:

4.1Write thenewsmore interesting
4.2Newspaper stories
4.3Writingdifferent typesofnews

5.Grammar:
5.1Reported speech.
5.2Phrasal verbs.
5.3Reportedquestions.
5.4Preposition
5.5Pastmodals

6.Vocabulary:
6.1Themedia
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6.2Political andcurrent affairs
6.3TVand radio

AVALUACIÓ:
Hi haurà un examen final que constarà de dues parts: una part oral que representa el 10%de la prova fi-
nal, i una prova escrita, que inclou una prova de listening(10%), reading (10%), vocabulari (30%), wri-
ting (10%)grammar ( 20%) i treball de classe(10%).

BIBLIOGRAFIA

Obligatòria:
Duckworth,Michael&Gude,Kathy.Countdown toFirstCertificate.OxfordUniversityPress, 2000.
Fuchs,Marjorie&Bonner,Margaret.GrammarExpress. Longman, 2003.
Leather, Sue.Death in theDojo.CUP, 2004.

Recomanada:
Hicks,Wynford.English for Journalists.Routledge, 1977.
Aitchison, James.Writing for thePress.Hutchison, 1988.
Bagnall,Nicholas.NewspaperLanguage. ButterworthHeinemann, 1993.
Bromley,Michael. (TeachYourself ) Journalism.Hooder&Stoughton, 1994.
Clayton, Joan.Journalism forBeginners.Piatkus, 1992.
Dick, Jill. Freelance.Writing forNewspapers.A&CBlack, 1991.
Mascull,Bill.KeyWords in theMedia.CollinsCobuild, 1997.

Diccionarismonolingües:
OxfordAdvancedLearnersDictionary.OUP, 1992
Sinclair, John (Ed.).CollinsEnglishLanguageCobuild.CollinsELT, 1998.

Diccionarisbilingües:
Galimberti Jarman,B.&Russell,R. (Eds.).TheOxfordSpanishDictionary.OUP, 1994.
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LlenguaEspanyola II

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
L’objectiu principal és l’adquisició de conceptes semàntics relacionats amb l’estructura textual i la
transmissió d’informació, i la correcció de textos. Al final del quadrimestre l’alumne ha de ser capaç
d’escriureun text correctedesdel puntdevista tipològic, estructural i gramatical.

METODOLOGIA:
Alaprimerapart del quadrimestre s’analitzen i estudien els aspectes sintàctics, semàntics i estructurals
relacionats amb l’organizació del text i amb la tipologia textual. Cada unitat temàtica va acompanyada
d’exercicis pràctics que exemplifiquen les regles explicades i les seves excepcions. La segona part del
quadrimestre esdedica a la correcció textual i d’estil.

CONTINGUT:
1.Organizaciódel text.
1.1.Cohesió i coherència textuals.
1.2.Anàfora i deixi.Tipus i funcions.
1.3.Cohesió lèxica i temporalitat.
1.4.Els connectors.Connexió sintàctica i connexióenunciativa.
1.5. Factorsdecoherència.Lesmacroestructures textuals.

2. Superestructures i estructures textuals.
2.1.Tipusde superestructures.
2.2.Estructures textuals: narració i argumentació.
2.3.Tipologia textual.

3.Textos, pseudotextos i combinacions textuals.Registre i estil.
4.Correcció gramatical i correcció textual
4.1.Gramàticaprescriptiva, gramàticadescriptiva i norma.
4.2.Localització i revisiód’errors.
4.3Tipusdecorrecció.

AVALUACIÓ:
Els continguts sónobjected’unexamen final, quedonarà el 80%de lanota global. L’altre 20%s’extraurà
de lamitjanade les redaccions i altres exercicis que s’haurande lliurar al llargdel curs.

BIBLIOGRAFIA:
Bustos Gisbert, J.M. La construcción de textos en español. Salamanca: Ediciones de la Universidad de
Salamanca, 1996.

GómezTorrego,L.Ejercicios de gramáticanormativaII.Madrid:ArcoLibros, 1996.
GómezTorrego,L.Nuevomanual de español correcto I.Madrid:ArcoLibros, 2003.
Lyons, J.Lenguaje, significado i contexto. Barcelona:Paidós, 1983.
Lozano, J., Peña-Marín,C. iAbril,G.Análisis del discurso.Madrid:Cátedra, 1982.
MartínezdeSousa, J.Manual de edición yautoedición.Madrid:Pirámide, 1994.
Reyes,G.Cómo escribir bien en español.Madrid:ArcoLibros, 1998.
RigauOliver,G.Gramàticadel discurs. Bellaterra:UniversitatAutònomadeBarcelona, 1981.
Stubbs,M.Análisis del discurso.Madrid:AlianzaEditorial, 1983.
VanDijk,T.Laciencia del texto. Barcelona:PaidósComunicación, 1983.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ
DESEGONCURS

(Lespodencursar estudiantsde segon, tercer i quart curs)

ExpressióOral iComunicacióNoVerbal

CRÈDITS:6

OBJECTIUS
Conèixer les característiques i els recursos del llenguatge oral formal i del llenguatge no verbal i la rela-
ciódecomplementacióquehiha entre totsdos codis.
Saber utilitzar la tècnica d’aquests dos llenguatges, oral formal i no verbal, com a eina de relació eficaç
enelmónde la comunicació.

CONTINGUT
1.L’oralitat.La situació comunicativa i la variació lingüística: què, aqui, perquè, on, quan, com
2.La llenguaoral formal i l’exposicióoral formal:
2.1.El contingut: el tema, el receptor, l’objectiu
2.2.La forma: la posada en escena. La implicació personal, el compromís. Recursos de captació de
l’atenció i l’interès.L’inici i el final.Elmaterial audiovisual complementari

2.3. Lapreparació i l’assaig. Instrumentsd’autoavaluació
3.Les emocions: la por, els nervis
4.La veu: volum i entonació; la pausa
5.El llenguatge verbal: fluïdesa, progressióde la informació/repeticions; la improvisació
6.El llenguatge no verbal: l’entorn i l’espai personal; la postura; l’aparença; la gesticulació, les expres-
sions facials, la conducta visual

METODOLOGIA
L’assignatura es treballa a partir de lectures, síntesis de textos, discussions, exposicions orals, observa-
ció i anàlisi de comunicadors, autoobservacions i autoanàlisis, improvisacions, descripcions i narra-
cions orals i activitats de lectura en veu alta. Es fan pràctiques individuals i en grup i es combinen ses-
sionsdeclasse, sessionsde treball dirigit i tutories, endiversos espais de laFacultat.

AVALUACIÓ
L’avaluació de la matèria és continuada durant el quadrimestre: la nota final de l’assignatura és la nota
mitjana de tots els exercicis del curs. S’entén per ‘exercicis del curs’ tant una pràctica concreta
d’exposicióoral ounexercici per escrit com laparticipació i la intervencióqualitativa en les diverses ac-
tivitats orals dediscussió.
Aquest sistema d’avaluació substitueix l’examen únic corresponent a cada convocatòria d’examen de
l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA
Ailes, Roger; Kraushar, Jon.Tú eres el mensaje. La comunicación a través de los gestos, la imagen y las palabras.
Trad. De Mariela Orozco. Barcelona: Paidós, 2001. [Original: You are the Message. Secrets of the
Master communicators, 1988.]

Bruguera, Jordi.Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 1990.
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Cassany,Daniel.Lacuinade l’escriptura. Barcelona:Empúries, 1993.
Castellanos iVila, JosepAnton.Manual de pronunciació. Criteris i exercicis de locució.Vic: EumoEditorial,
2004.

Coromina, Eusebi. «El llenguatge eficaç».A:Camps,Anna (coord.).Context i aprenentatge de la llengua es-
crita.Barcelona:Barcanova, 1994, pàg. 153-174.

Coromina, Eusebi;Casacuberta,Xavier;Quintana,Dolors.El treball de recerca. Procés d ’elaboració,memò-
ria escrita, exposició oral i recursos.Vic: EumoEditorial, 2000, pàg. 102 a 112 (4.10Labibliografia: 4.10.1
Presentació formal i 4.10.2Referènciesbibliogràfiques).

Davis, Flora.La comunicación noverbal.4a reimpr.Trad.LitaMourglier.Madrid:AlianzaEditorial, 2002.
[Or.: Inside Intuition-WhatweknowaboutNon-VerbalCommunication, 1971.]

James, Judi. El lenguaje corporal. Proyectar una imagen positiva. Trad. Lucrecia Silva Lezama. Barcelona:
Paidós, 2003. [Or.:Bodytalk.The skills ofpositive image, 1995.]

Knapp, Mark L. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. 7a ed. Trad. MarcoAurelio Galmarini.
Barcelona:PaidósComunicación, 2001. [Or.:Essentials ofnonverbal communication, 1980.]

Martí iCastell, Joan;Mestres i Serra, JosepM. (curadors).L’oralitat i elsmitjans de comunicació.Barcelona:
Institutd’EstudisCatalans, 2003.

Paloma,David;Rico,Albert.Diccionari de pronunciació en català. Barcelona:Edicions62, 2000.
Rubio, Joana;Puigpelat, Francesc.Comparlar bé en públic. Barcelona:Pòrtic, 2000.
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DissenydePremsa

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Panoramadel dissenydepublicacionsperiòdiques: la seva evolució gràficadesde la cultura impresa fins
la cultura digital, coneixent cadascuna de les seves parts, els recursos gràfics i el tractament de la infor-
mació. Per això es busca estudiar la història del disseny de publicacions periòdiques, conèixer les dife-
rents estratègies de comunicació segons els públics i identificar els referents històrics de les avantguar-
des en disseny de publicacions. També es busca estudiar com funciona els diferents recursos gràfics i
contrastar el paral·lelismeentrediaris enpaper i diaris en línia.

CONTINGUT:
1.Historia i dissenyperiodístic
-Historiade lapremsa
-Quèés el dissenyperiodístic
-Tipusdediaris.El format.Públic i publicacions
-Lacolumna
-Lapàgina.Elsblancs
-Primerapàgina i últimapàgina.Laportada: la capçalera
-La vertebraciódel diari: seccions.
-Els quaderns i els suplements, etc.
2.La tipografia enpremsa
- Idoneïtatde la família, tipologies, estil, etc.
-Tractamentde l’estructurade la informació
-La titulació, els peusde foto
3.Estudiodecasos
-Publicacionsde referèncianacionals i internacionals
-La revista
4.Altres recursos gràfics
-El color
-La fotografia
-La il·lustració (vinyetes, humor, caricatures, etc.)
-Els gràfics informatius, la infografia
5. Introducció als diaris digitals
-Canvi de tecnologia.Repercussions en laproducció i l’estètica
-Actualitat de lespublicacions.Delpaper a lapantalla
-Publicacions electròniques

BIBLIOGRAFIA:
Blackwell, LevisTipografía del sigloXX, Barcelona:GustavoGili, 1998.
Blackwell, LevisLa tipografía del sigloXX, Barcelona:GustavoGili, 1993.
Bravo, Fernando Tipografia per dissenyar premsa, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat
AutònomadeBarcelona, 1996.

CangaLarequi, JesúsEldiseño periodístico en prensa, Barcelona:BoschComunicación, 1994.
Casasús, JosephM.;RoigXavierLapremsaactual, Barcelona:Edicions62, 1979.
Diversos autors,Eldiario digital, Barcelona:Bosch, 2000
El-Mir;Lallana;Hernández,Diseño, color y tecnología, Barcelona:Prensa Ibérica, 1995.
Gäde,ReinhardDiseñode periódicos. Sistemaymétodo, Barcelona:GustavoGili, 2002.
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GòmezMompart, J.L.Los titulares en prensa, Barcelona:Mitre, 1982.
Guillamet, Jaume, Història de la premsa, la ràdio i la televisió a Catalunya (1641-1994), Barcelona: La
Campana, 1994.

Iglesias, Francisco;Verdeja, Sam,Marketing y gestión de periódicos, Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarra, 1988.

Irving,W.H., Imagen impresa y conocimiento, Barcelona:GustavoGili.
March,MarionTipografíaCreativa, Barcelona:GustavoGili, 1989.
Martín, J.;Mas,M.Manual de tipografía.Del plomoa la eradigital,València:Campgràfic, 2002.
Morató iGrau, J.Com és fet un diari,MinervaCol·lecció popular dels coneixements indispensables diri-
gida pel Consell de Pedagogia de laDiputació de Barcelona, primera sèrie, volumXXX, Barcelona,
1981.

MüllerBrockmann, Josef,Sistemas de retículas,Mèxic:GustavoGili, 1992.
Owen,William,Diseñode revistas. Barcelona:GustavoGili, 1991.
Riva, JoséL.;Valero, JoséL.Diseño, composición y tecnología enprensa, Barcelona: JLREditor, 2003.
Ruder,EmilManual de diseño tipográfico, Barcelona:GustavoGili, 1983.
Satué,EnricEldiseño gráfico, Barcelona:AlianzaForma, 2002.
Solà iDachs,LluísHistòria dels diaris en català.Barcelona 1879-1976, Barcelona:Edhasa, 1978.
Steinberg, S.H. 500años de imprenta, Barcelona:Zeus, 1963.
TenaParera,Daniel “Lacompaginación”,Revista ImaginaPressgraph, 237,Barcelona, 1995.
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Evolucióde les IdeesEstètiques

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura dóna als estudiants una visió general i històrica de la produccció artística contem-
porània, tot facilitant elmarc conceptual per valorar-la estèticament.
Durant tot aquestpasseigperdos seglesd’història artística, s’analitzarà fonamentalment:
1. Laproducció artística contemporàniadesde l’arribadade lamodernitat a laposmodernitat;
2.Lautilitzacióde l’art comamitjàdepropagandapolítica; i
3. La relació entre elmónde l’art i la culturademasses.
L’objectiu final és triple:
1. Facilitar einesdecapacitació críticadavantdels fenòmensestètics;
2.Augmentar la cultura visual de l’estudiant, tot desenvolupant la seva capacitat d’anàlisi de la sintaxi
visual; i
3.Despertar el seu interès per la cultura artística contemporània i pels binomis “art-propaganda políti-
ca” i “art-culturademasses”.

CONTINGUTS:
1. Introducció i objected’estudi.
2.Qüestions fonamentals al voltantde l’art i de l’estètica.
Objectius –Orígensdels conceptes –Evolucióde l’art i de l’experiència estètica.
3. L’arribadade lamodernitat enelmóndelmaquinisme.
El naixementde la fotografia i del cinema–Art i fotografia –L’arribadade laModernitat: delRealisme
al calaix de sastre del Postimpressionisme – L’Art Nouveau i l’obra d’art total –WilliamMorris i les
Arts&Crafts: la tensió epocal art-indústria.
4.Lamodernitat i el naixementde l’art demasses.
Les Primeres Avantguardes del segle XX – L’arquitectura racionalista: menys és més – La Bauhaus:
gresol de la modernitat – Les Primeres Avantguardes: la fotografia i el cinema com a mitjans
d’expressió plàstica – La introducció de l’art “tradicional” en la cultura de masses – El naixement de
l’art demasses –Acceptació o refús de l’art demasses: apocalíptics o integrats –Art i cultura demas-
ses: el casdeDalí.
5.Ética i estètica: art i propagandapolítica.
Antecedents històrics de la utilització de l’art amb intencionalitat comunicativa política: de l’Egipte
faraònic al segleXIX–El paper de l’art en els règims totalitaris d’Alemanya, Itàlia i Rússia –El cas es-
panyol durant la Guerra Civil: el Pavelló d’Espanya a l’Exposition Internationale des Arts et des
Tècniques dans laVieModerne deParís de 1937 – El cas espanyol durant laGuerraCivil: la salvaguar-
da del patrimoni artístic –El cartellismepolític: de la I a la IIGuerraMundial –El cartellismepolític:
laGuerraCivil espanyola –Cinema ipropagandapolítica.
6.L’art a l’èpocad’esplendorde la culturademasses.
Les SegonesAvantguardesdel segleXX– ElPopArt i l’intercanvi depapers: els elementsde la cultura
demasses coma inspiradors delmón artístic – L’art posmodern –L’arquitectura posmoderna: forma i
màrqueting – L’art del carrer: del Graffiti al new street art, un nou mitjà de propaganda ideològica –
L’imperi delmóndigital: cap aunanovacultura artística?

AVALUACIÓ:
Un treball en grup (sumarà el 30% de la nota final), avaluació continuada (20%) i examen final indivi-
duals (que sumarà l’altre 50%restant).
El treball engrup i l’examen final s’hand’aprovarper separat.
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Laqualificació final serà lamitjana entre les diferents avaluacions, sempre que s’hagin superat el treball
i l’examen.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Art i poder. L’Europa dels dictadors: 1930-1945, Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona, 1996.

Benjamin,Walter.L’obrad’art a l’èpocade la seva reproductibilitat tècnica, Barcelona:Edicions62, 1983.
BusquetDuran, Jordi.El sublim i el vulgar.Els intel·lectuals i la «culturademasses», Barcelona:Proa, 1998.
Clark,Toby.Arte yPropaganda en el sigloXX.La imagen política en la era de la cultura demasas,Madrid:Akal,
2000.

Eco,Umberto.Apocalípticos e integrados, Barcelona:Lumen iTusquetsEditores, 2003.
Fanes,Fèlix (ed.).Lapinturamodernay otros ensayos.ClementGreenberg,Madrid: Siruela, 2006.
Furió,Vicenç.Sociología del arte,Madrid:Cátedra, 2000.
Gubern, Román. Lamirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona: GustavoGili,
1987.

Jiménez, José.Teoríadel arte,Madrid:Tecnos, 2002.
Morris,William.Cómovivimos y cómopodríamosvivir…,Logroño:Pepitasdecalabaza ed. 2004.
Morris,William.Escritos sobre arte, diseño y política, Sevilla:EditorialDoble J., 2005.
Pezzella,Mario:Estética del cine,Madrid:AntonioMachadoLibros, 2004.
Ramírez, JuanAntonio.Medios demasas eHistoria delArte,Madrid:Cátedra, 1976.
Scharf,Aaron.Arte y fotografía,Madrid:AlianzaEditorial, 2001.
Sougez,Marie-Loup.Historia de la fotografía,Madrid:Cátedra, 1994.
Talens, Jenaro; Zunzunegui, Santos (coord.). Historia general del cine. Orígenes del cine, vol. I, Madrid:
Cátedra, 1998.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESDETERCERCURS

Opiniópública

CRÈDITS: 4.5

DESCRIPCIÓ:
El curs acosta l’alumnat al coneixement del procés d’opinió pública i iniciar-lo en les estratègies per la
seva investigació teòrica i empírica.Amés, es procura capacitar-lo per a l’anàlisi fonamentada i crítica
de l’actualitat, fent èmfasi en la capacitat de contextualització de la informació, mitjançant explica-
cions teòriques imetodològiques, estudide casos i exercicis pràctics.

OBJECTIUS:
Iniciar l’alumnat enel coneixementde les teories i lametodologiad’investigacióde l’opiniópública.
Capacitar-lo en l’anàlisi fonamentadade la informaciód’actualitat relativa als diversos aspectesdel pro-
césd’opiniópública.
Capacitar-lo en la valoració d’una recerca sobre qualsevol dels aspectes o fases del procés d’opinió pú-
blica.
Iniciar-lo en el disseny i execució d’una recerca sobre algun dels diversos aspectes del procés d’opinió
pública.

CONTINGUTS:
1. Introducció.Teoria i investigacióde l’opiniópública.
1.1.Antecedentsdel concepte: la institucionalitzacióde l’opinió a la societatburgesaoccidental.
1.2.El procésd’opiniópública.Apuntsper la seva investigació teòrica i empírica.

2.Els actorsde l’opiniópública.
2.1.Els subjectesde l’opiniópública: el concepted’empresari cognitiu.
2.2.Mitjans imediació simbòlica.

3.Temes i contingutsde l’opiniópública.
3.2.La construcció social de l’agendade temes.
3.3.Dinàmiquesd’opinió i dinàmiquesde tematització.

4.Temps i territori de l’opiniópública.
4.1. La teoriadel cicled’atenció i les teories alternatives.
4.2.De l’espai nacional a l’espai globalitzat.

AVALUACIÓ:
Avaluació continuada. Combinació d’activitats en grup (exercicis pràctics i treball final) i exercicis in-
dividuals.

METODOLOGIA:
La metodologia del curs inclou classes magistrals, activitats dirigides i exercicis pràctics, tant en grup
com individuals. S’incentiva també el treball autònom dels estudiants, amb el suport de tutories
personalitzades.

BIBLIOGRAFIA:
Badia,L.De lapersuasió a la tematització. Barcelona:Pòrtic, 1992.
Dader, J.L.Elperiodista en el espacio público. Barcelona:Bosch, 1992.
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Grossi, G. La opinión pública. Teoría del campo demoscópico. Madrid: Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, 2007.

Habermas, J.Historia y crítica de la opiniónpública. Barcelona:Gili, 1982.
Lippmann,W.Laopiniónpública.Madrid:Langre, 2003.
Luhmann,N.Larealidadde losmedios demasas. Barcelona:Anthropos, 2000.
Price,V.Laopiniónpública. Barcelona:Paidós, 1994.
SampedroBlanco,V.Opiniónpública ydemocracia deliberativa.Madrid: Istmo, 2000.
Sartori,G.Elementos de teoría política.Madrid:Alianza, 1999.
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TallerdePremsa

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
El taller busca capacitar l’alumnatper a la creaciód’unapublicacióperiòdica, utilitzant tots els recursos
del disseny. Per això el programa vol proveir dels coneixements teòrics i l’anàlisi pràctica inherents al
desenvolupamentd’unapublicació.

CONTINGUTS:
1.La arquitectura gràfica
1.1El paper: dimensions, proporcions i formats
1.2Valoraciódel espai gràfic
1.3La retícula: taca, columnes,mòduls
1.4Dimensió vertical i horitzontal
1.5Valoració i jerarquitzacióde la taca
Nota:Conjuntament ambelprimer tema se impartirà el programadeautoedicióQuarkXpress.
2.La tipografia
2.1La impremta, evolució
2.2Historiade la tipografia: família, tipologies, estil, etc.
2.3Eleccióde la tipografia adequada
2.4.Legibilitat:Estudis sobre criteris de lectura
2.5Ortotipografía: implicacionsortogràfiques i tipogràfiquesdel text
3.Creacióde lapublicacióperiòdica
3.1Partsde lapublicació
3.2Tractamentgràficdecada seccióopart
3.3 Seguimentdel desenvolupamentdel número0 i el número 1deunapublicació
4.Els recursos gràfics
4.1Tractamentde l’estructurade la informació comrecurs gràfic
4.2La fotografia: tipologies
4.3La infografía: representació gràficade informació
4.4La il·lustració: vinyetes, humor, caricatures, etc.

METODOLOGIA:
Classes “teòriques» 2horesper setmana
Classespràctiques (exercicis, debats, etc.) 1 horaper setmana
Laboratori (aulesMac) 1horaper setmana

AVALUACIÓ:
Treball pràctic final (per grups i valoraciópersonal) 30%
Exercicis de classe (practiques, creativitat, etc) 30%
Examenes teoriques 30%
Assistència a classe 10%
(cal aprovar totes lespartsde l’avaluació)

BIBLIOGRAFIA
Diversos autors:Society forNewsDesign, 2002.TheBest ofNewspaperDesignSociety forNewsDesign
Diversos autors:Això, és un llibre, Fundació IndústriesGràfiques,Barcelona, 1997
Audin,M.Histoire de l’Imprimirie, PicardÉditeur,París ,1972
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Bauer,Konrad.Cómo se forma la letrade imprenta, FundiciónBauer,Frankfurt
Beaumont,Michael.Tipo&Color,HermannBlume,Madrid, 1986
Blackwell, Levis.La tipografía del sigloXX,GustavoGili,Barcelona, 1998
Carter,Rob.Diseñando con tipografía, InterBooks, 1995
Croney,H.Antropometría paradiseñadores,GustavoGili,Barcelona
Escolar,Hipólito.Thehistory of the book,Madrid,FundaciónGermánSánchezRuipérez, 1974
Fawcett-Tang,Roger.Diseñode libros contemporáneo,GustavoGili,Barcelona, 2004
Gäde,Reinhard.Diseñode periódicos Sistemas yMétodos,GustavoGili,Barcelona
GiraltMiracle,Ricard.Amorpor la letra,RealAcademiadeBellasArtesdeSanFernando,Madrid,1993
Irving,W.H. Imagen impresa y conocimiento,GustavoGili,Barcelona
Koffka,Principios de la psicología de la forma, Paidós,BuenosAires, 1973
MacLean,Ruari; JanTschichold.Alife in typography, LundHumpriesPublisher,Londres, 1997
March,Marion,TipografíaCreativa,GustavoGili,Barcelona, 1989
MartínezDeSouza, Jóse.Pequeñahistoria del libro, Labor, 1992
—Manual de estilo de lengua española, EdicionesTrea,Gijón, 2001
MüllerBrockmann, Josef.Sistemas de retículas,GustavoGili,México, 1992
Pujol, JosepM.; Solà, Joan.Ortotipografia,Columna,Barcelona, 1995
Richaudeau,François.La legibilidad. Investigaciones actuales,Madrid, 1987
Ruder,Emil.Manual de diseño tipográfico,GustavoGili,Barcelona, 1983
Salomon,Martín.Elarte de la tipografía,Tellus,Madrid, 1988
Samara,Timothy.Diseñar con y sin retícula,GustavoGigli, 2004
Tena,Daniel.Lacompaginación,Revista ImaginaPressgraph, nº 237,Barcelona, 1995
Tobella, Ramón; Roldán Eduard,Autoedició profesional a la preimpresió, Fundació Indústries Gràfiques,
Barcelona.

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 46



TallerdeRàdio

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ
La programació radiofònica està integrada per programes i formats en què es posen en pràctica dife-
rents gèneres periodístics.AquestTaller de Ràdio pretén ensenyar als estudiants quins són els gèneres
més importantsquees treballen almitjà radiofònic i posar-los a lapràctica al llargdel curs.

OBJECTIUS:
ElTaller de Ràdio vol aprofundir des d’una perspectiva pràctica en els coneixements que l’alumnat ha
adquirit a l’assignaturadeTeoria iTècnicadelLlenguatgeRadiofònic. Sensedeixar debanda els contin-
guts teòrics enquè es treballaran aspectes com la redacció i la creaciódeproductes radiofònics, elTaller
potencia lapartpràcticaquepermetràque l’alumnedomini lapart tècnica i de la locució.
La intenció, doncs, és que els alumnes assoleixin les aptituds necessàries per poder-se desenvolupar
ambcorrecció a l'àmbit radiofònic, tant desdel puntde vista de la locució comde la redacció i la creació
radiofònica.

CONTINGUTS:
Tema1:El llenguatge radiofònic
Tema2:Locució radiofònica
Tema3:Tecnologia, realització i creació radiofònica
Tema4:La ràdio informativa
Tema5:Lapublicitat radiofònica
Tema6:Els gèneres radiofònics: l’entrevista
Tema7:Els gèneres radiofònics: el col·loqui
Tema8:Els gèneres radiofònics: el reportatge
Tema9:Eldramàtic en ràdio
Tema10:Els gèneres radiofònics: elmagazine
Tema11:Estructurade les empreses i lesprogramacions radiofòniques

AVALUACIÓ:
Teoria: 40%de lanota final (Treball Final: 30%+Testsd’actualitat: 10%)
Pràctica: 60%de lanota final (Treballs pràctics: 50%+Assistència a classe: 10%).

METODOLOGIA:
Aquesta és una assignatura eminentment pràctica, i es tracta que l’alumne aprengui a desenvolupar-se
en elmitjà radiofònic. El taller es dividirà endues parts diferenciades, la teòrica i la pràctica.Ala prime-
ra, amb tot el grup, es farà un aprofundiment enel contingutde l’assignatura, a partir de les explicacions
i de l’anàlisi dematerial radiofònic i del treball dels estudiants.Ala segona, per grups segmentats, es po-
sarà enpràctica el coneixement adquirit a teoria apartir del treball a l’estudide ràdio.

BIBLIOGRAFIA:
Balsebre,Armand.El lenguaje radiofónico.Madrid:Cátedra, 1994.
Balsebre,Armand.Enel aire. 75 años de radio enEspaña.Madrid:CadenaSER, 1999.
Balsebre,Armand.Historia de laRadio enEspaña.Madrid:Cátedra, 2001.
Balsebre,A.;Mateu,M.;Vidal,D.Laentrevista en radio, televisión yprensa.Madrid:Cátedra, 1998.
Huertas,A.;Perona, J.J.Redacción y locución enmedios audiovisuales: la radio.Barcelona:Bosch, 1999.
Keiht, Michael C. Técnicas de producción de radio. Madrid: Instituto Oficial de RadioTelevisión
Española, 1992.
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López,Nereida yPeñafiel,Carmen.LaTecnología enRadio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital.
Bilbao:UniversidaddelPaísVasco, 2000.

RoderoAnton,Emma.Laradio que convence. Barcelona:Ariel, 2004.
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PeriodismeDigital

CRÈDITS:6

Assignatura teòrica i pràctica orientada a donar a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar la se-
va feina enentornsdigitalsmultimèdia.Això inclou tant les tasquesde recerca, producció i documenta-
ció en xarxa com les tècniques de redacció en espais hipertextuals, així com la incorporació d’elements
multimèdia. Es posarà especial èmfasi en la utilització dels recursos disponibles en l’anomenada web
2.0.
El periodista digital had’assegurar la qualitat de la informacióque es fa a laXarxa creantpeces periodís-
tiques originals i pròpies, amb enllaços a les fonts d’informació originals i en contacte directe amb el
lector.

CONTINGUTS:
Introducció.Existeixunperiodismedigital?
Tema1.Elpaperdel periodista a la societatde la informació

D’Altamira aGoogle, 14.000anysde societatde la informació
De la societatde la informació a la societatdel coneixement
Elperiodista comagestordeconeixement
Nous reptes, nous rols

Tema2.La informació a laXarxa.Formes i formats
Models i formatsd’espais d’informació
Anàlisi demitjans tradicionals/digitals
Laxarxa coma font
Participació enespais de comunicació: correu-e, llistes (moderadesono), fòrumsdedebat

Tema3.Canvis en lamanerad’informar
Criteris periodísticsper a escriure a laXarxa
L’estil del periodistadigital
Arquitectura i dissenyde la informació
Lacomunicació entre els periodistes i les audiències.
Espais per a la interactivitat enelsmitjans.

Tema4.Elperiodismeparticipatiu/ciutadà
Dequinamanera la informaciópassapermoltesmans?
L’informe: ‘Wemedia’
Mitjansque funcionen
Elsperiodistesdelsweblogs, podcasts i d’altres espais de comunicació.

Tema5.La financiaciódelsmitjans
Quipagaper la informació?
Pressions econòmiques i independènciaprofessional
Mésenllà de lapublicitat

Tema6.Recursosper als periodistesdigitals
Mésenllà del cercador: altresmaneresd’accedir a la informació
Les xarxes especialitzades i els confidencials
Eines 2.0per aperiodistes

Tema7.Lacomunicaciódigital
Lamoderació enespaispúblics i privats.Censurao filtratge?
Tasquesde lamoderació
El gestordel coneixementenxarxa.De lesdadespures al coneixement
Reciclar la informació.Creaciódecontingutsoriginals
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METODOLOGIA
L’assignatura té una part pràctica i una altra teòrica i l’alumnat ha de demostrar tant a la participació a
classe comenels treballs pràctics.
Per a la part pràctica serà imprescindible crear unmitjà digital on penjar cadascuna de les activitats que
esportin a terme.Existiranduesmodalitats a escollir:
OpcióA: Pràctica individual. L’estudiant crearà unweblog on penjarà les pràctiques. Es valorarà, amés
de laqualitat dels articles, la coherènciadelmitjà, el disseny i l’estructurade l’espai.
Opció B: Pràctica en grup. Es crearà unmitjà online par a tots els alumnes que hi vulguin participar. Es
crearan les seccions pertinents i es treballarà com en una redacció real. Es valorarà, amés de la qualitat
dels articles, la capacitatd’organització i de col·laboració.

AVALUACIÓ:
Participació a classe: 20%
Lectura recomanada: 20%
Llistatde fonts: 10%
Pràctiquesdecurs: 20%
Reportatge final: 30%

Optativament es podrà organitzar alguna altra activitat com visites a mitjans digitals o participació en
congressos, quepermetrien a l’alumnemillorarnota (20%màxim)

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Micó, J.LL.Periodismea laXarxa. EumoEditorial,Vic, 2006.
Diaz-Noci, J.; Salaverria,R.Manual de redacción ciberperiodística. Ed.Ariel,Barcelona, 2003.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA
Berners-Lee,T.Tejiendo la red. SigloXXI.Madrid, 2000
DePablos, J.M.LaRed es nuestra.El periódico en línea….Paidós.Barcelona, 2001.
Domingo,D.Periodisme digital aCatalunya. Radiografia de 445webs informatius. Col.Ones i Bits. Col·legi
dePeriodistes.Barcelona, 2004.

FernándezHermana,L.A.En.red.ando. EdicionesB.Barcelona, 1998 (descatalogat)
Kapuscinski,R.Los cínicos no sirvenpara este oficio,Anagrama.Barcelona, 2002
Kapuscinski,R.Elmundodehoy,Anagrama.Barcelona, 2004
Katz, J.E.;Rice,R.E.Consecuencias sociales del uso de Internet. Ed.UOC,Barcelona, 2005.
Lloret,O.Converses sobre els orígens d ’Internet aCatalunya. Beta.Barcelona, 2000.
MasdeXaxàs,X.Mentiras.Viaje de unperiodista a la desinformación.Destino.Barcelona, 2005.
Oriehuela, J.L.Larevoluciónde los blogs. La esferade los libros,Madrid, 2006.
ParraValcarce,D.;ÁlvarezMarcos, J.Ciberperiodismo. Síntesis.Madrid, 2004.
Partal,V-Otamendi,M. 11-M.El periodisme en crisi.AraLlibres,Barcelona, 2004
Piscitelli,Alejandro. Internet, la imprentadel sigloXXI.Gedisa,Barcelona, 2005
Ramonet, I. (ed.).Lapost-televisión. Icaria.Barcelona, 2002
Rheingold,H.Smartmobs.Multitudes inteligentes.Gedisa.Barcelona, 2004
Rivero,R.Sinpany sin palabras. Península.Barcelona, 2003
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Tallerdefotografia

CRÈDITS:6

L’assignatura és una primera aproximació al món de la fotografia des d’un punt de vista tant teòric com
pràctic: desde la composicióde les imatges fins a la seva realització i posteriorpostproducció.
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HistòriadelPeriodisme

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS
Es tracta d’oferir un panorama històric i cultural del periodisme aCatalunya des de les primeres publi-
cacions periòdiques, encara a l’Antic Règim, fins a l’actualitat. Emmarcat per les coordenades hispàni-
ques i internacionals, aquest panorama comprèn, doncs, tant els mitjans escrits com els audiovisuals i
pretén posar en relleu les grans personalitats del nostre periodisme, enteses alhora com amodel i refe-
rent.

CONTINGUT
Tema1. Introducció.Elsprecedents
Tema2.De l’AnticRègima laRevolució Industrial
Tema3.De la consolidacióde l’Estat liberal a laGuerraGran.
Tema4.L’agoniade laRestauració i la primeradictaduradel segleXX(1914-1930)
Tema5.LaSegonaRepública i la guerra civil (1931-1939)
Tema6.Ladictadura franquista (I): 1939-1966
Tema7.Ladictadura franquista (i II): 1966-1975
Tema8.La transició (1976-1982)
Tema9.Els darrers vint anys (1983-2003)

METODOLOGIA
El desplegament del temari per part del professor alterna a l’aula amb exposicions orals dels estudiants
de temes prèviament encarregats.Alhora, la lectura i comentari dels dossiers de curs i la realització de
qüestionaris faciliten el debat i l’intercanvi d’idees. En certs casos, es programen treballs de curs sobre
aspecteso figuresdel periodismecontemporani.

AVALUACIÓ
L’avaluació comprèn la notade curs (50%de la nota final), quenomés s’obtédurant el períodededocèn-
cia de l’assignatura, i la d’un examen al final del quadrimestre (50% restant), que cal aprovar forçosa-
ment. Comque l’avaluació és contínua, aquestes condicions regeixen en les dues convocatòries (febrer
i juny).

BIBLIOGRAFIA
200anys de premsadiària aCatalunya (1792-1992). Barcelona:FundacióCaixadeCatalunya, 1995.
BagetHerms, JosepM.Història de la televisió aCatalunya. Barcelona:GeneralitatdeCatalunya, 1999.
BagetHerms, JosepM.Historia de la televisión enEspaña (1956-1975). Barcelona:Feed-back, 1993.
Balsebre,Armand.Enel aire. 75 años de radio enEspaña.Madrid:CadenaSER, 1999,
Balsebre,Armand.Historia de la radio enEspaña. 2 vols.Madrid:Cátedra, 2001-2002.
Barrera, Carlos (coord.).Del gacetero al profesional del periodismo. Evolución histórica de los actores humanos
del cuarto poder.Madrid:Fragua, 1999.

Briggs,Asa i Burke, Peter.DeGutenberg a Internet.Una historia social de losmedios de comunicación.Madrid:
Taurus, 2002.

Casasús, JosepM.Artículos que dejaronhuella. Barcelona:Ariel, 1994.
Casasús, JosepM.Elpensament periodístic aCatalunya. Barcelona:Curial, 1987.
Casasús, JosepM.Periodisme català queha fet història. Barcelona:Proa, 1998.
Casasús, JosepM.Periodística catalana comparada. Barcelona:Pòrtic, 1993.
Díaz,Lorenzo.Laradio enEspaña (1923-1995).Madrid:AlianzaEditorial, 1995.
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Colombo, Furio. Últimas noticias sobre el periodismo. Manual de periodismo internacional. Barcelona:
Anagrama, 1997.

Ettinghausen,Henry.Laguerradels Segadors a través de la premsade l’època. 4 vols.Barcelona:Curial, 1993.
Fabre, Jaume.Història del fotoperiodisme a Catalunya (1885-1976). Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
1990.

Franquet, Rosa.Història de la radiodifusió a Catalunya. (Del naixement al franquisme) Barcelona: Edicions
62, 1986.

Gómez Mompart, Josep Lluís; Marín Otto, Enric (eds.). Historia del periodismo universal. Madrid:
Síntesis, 1999.

GómezMompart, JosepLluís.La gènesi de la premsa demasses aCatalunya (1904-1920). Barcelona: Pòrtic,
1992.

Guillamet, Jaume. Història de la premsa, la ràdio i la televisió a Catalunya (1641-1994). Barcelona: La
Campana, 1994.

Guillamet, Jaume.La premsa aCatalunya. Barcelona:Diputació deBarcelona;Col·legi dePeriodistes de
Catalunya, 1988.

Guillamet, Jaume. Els orígens de la premsa a Catalunya. Catàleg de periòdics antics (1641-1833). Barcelona:
ArxiuHistòricdeBarcelona, 2003.

Guillamet, Jaume.Història del periodisme. Bellaterra: UAB; Castelló de la Plana: UJI; Barcelona: UPF;
València:UV, 2003.

HuertasClaveria, JosepM.El periodista, entre la indefinició i l’ambigüitat. Evolució d ’un concepte professional
entre dos segles. Barcelona:DèroaBlanquernaComunicació, 1998.

Saiz, María Dolores. Historia del periodismo en España. 1. Los orígenes. El siglo XVIII. Madrid: Alianza
Editorial, 1983.

Saiz, María Dolores; Seoane, María Cruz. Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX (1898-1936).
Madrid:AlianzaEditorial, 1996.

SánchezAranda, José Javier; Barrera del Barrio, Carlos.Historia del periodismo español. Desde sus orígenes
hasta 1975. Pamplona:Eunsa, 1992.

Seoane,MaríaCruz.Historia del periodismo enEspaña. 2.El sigloXIX.Madrid:AlianzaEditorial, 1987.
Solà iDachs,Lluís.Història dels diaris en català.Barcelona 1879-1976. Barcelona:Edhasa, 1978.
TimoteoÁlvarez, Jesús et alia.Historia de losmedios de comunicación enEspaña. Periodismo, imagen y publici-
dad (1900-1990). Barcelona:Ariel, 1989.

Torrent, Joan;Tasis,Rafael.Història de la premsa catalana. 2 vols.Barcelona:Bruguera, 1966.
Weill, Georges. El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica. Mèxic: UTEHA, 1979.
[Primera edició (en francès): 1934]
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Tallerd’Infografia

CRÈDITS: 4,5

OBJECTIUS:
Capacitar l’estudiant per entendre i crear infografies per a publicacions periòdiques utilizant tots els
recurs gràficsdel disseny.
El programaproporciona els coneixements teòrics i pràctics inherents al desenvolupament del disseny
periodístic destacant el tratament dels gràfics informatius estàtics i dinàmics com a noves formes ex-
presivesdelsmitjans informatius.

CONTINGUT:
1. Introducció a la Infografia
-Història
-Descripció
-Funcióde la infografia en lapremsa
-Novadisciplinaperiodística
-La tecnologia al sevei de la infografia
-L’infografista

2.Dissenyde la informació i procés infogràfic
-El compromís informatiu
-Ladocumentació
-El llocdels fets i els testimonis
-L’esbós i l’StoryBoard
-L’equilibri entre la funció i la forma
-El periodista-infografista
-Treball engrup

3.Elements infogràfics
-La figurahumana
-L’infomapa
-La representació geogràfica
-Lamegainfografia
-Diagraeas i icones
-Eines visuals de suport
-Gràfics enmoviment

4.Variables gràfiques
- Infografiahardnews i softnews
-Tendències
-La il·lustració coma recurs infogràfic
-La fotografia coma recurs infogràfic
-Tipografia,Color iCoherència
- Introducció a la infografia on-line i les sevespossibilitats

METODOLOGIA:
L’ensenyamentprivilegia l’aprenentatgedels següents coneixements:
-Conèixer i analitzar la importànciade la infografia
-Controlar el procés en la realizaciód’una infografia
-Conèixer les eines tècniques i recursos gràficsper a la creaciód’una Infografia
-Crear infografies enfocades apublicacionsperiòdiques impreses
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-Dominar recursos gràficsper a la seva realizaciómitjançant eines informàtiques adequades.
AVALUACIÓ:
Treballs pràctics:Durant el curs es realitzaran treballs pràctics (6%de lanota final)
Examende final de curs ambunvalor tota equivalent al 40%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
NigelHolmes,TheBest inDiagrammaticGraphics,Rotovision (March 1, 1994), ISBN:0823063054
PaulMijksenaar,Una introducciónalDiseñode la información,Mèxic:GG.
TrevorBounford,DiagramasdigitalesCómodiseñar y presentar información gráfica, Barcelona:GGDiseño.
Michael Burke, PeterWildbur, Infográfica. Soluciones innovadoras en el diseño contemporáneo. Barcelona:
GG.

SocietyofNewsDesign,Malofiej 11 premios internacionales de infografía, IndexBook
Cases i associats,Diseñode informaciónproyectos 2003-2004, Sol 90S.L.
JoanEsta,LaEsquematica, visualizar la información, Barcelona:Paidós.
RonnieLipton, InformationGraphics andVisualClues–new inpaperback.
RonnieLipton,Communicating Information throughGraphicDesign.
DePablos, JoséM, Infoperiodismo.El periodista como creadorde inforgrafía,Madrid: Síntesis, 1999.
UlrichLaurieAnn,Photoshop 7LaBiblia,Madrid:AnayaMultimedia.
OtlAicher,MartínKramper,Sistemas de signos en la comunicaciónvisual, Barcelona:GGDiseño.
GädeReinhard,Diseñode periódicos Sistemas yMétodos, Barcelona:GGDiseño.
AdrianFrutiger,Signos, símbolos,marcas, señales, Barcelona:GGDiseño.
Blackwell, L.Tipografía del sigloXX.Barcelona:GustavoGili, 1998.
Society forNewsDesign, 2002.TheBest ofNewspaperDesignSociety forNewsDesign.
NickClark,Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico. Barcelona:GG.
Casasús, J.M.;Nuñez,Ladeveze,L.Evolución yanálisis de los géneros periodísticos. Barcelona:Ariel, 1991.
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TallerdeTelevisió

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ
L’assignatura Taller deTelevisió es planteja aprofundir en la redacció, producció i realització de peces
audiovisuals informatives, tantpel que fa als diferents formats coma la seva integració enprogrames te-
levisius.
S’analitzen els nous perfils professionals i les novesmetodologies que es derivende la digitalització dels
processosproductius en l’àmbitde l’audiovisual informatiu.

OBJECTIUS:
Capacitar l’alumnat en la creaciódeproductes audiovisuals del gènere informatiu: notícia i reportatge.
Generardinàmiquesde treball engrupen laproducció i realitzaciódeprogrames informatiusdiaris.
Fomentar l’anàlisi críticadeproductes informatius.

CONTINGUTSTEÒRICS:
1)Funcionsdel periodista - reporter
-Lanarrativa televisiva: elementsdiegètics i extradiegètics
-Documentació
-Les rutinesdeproducció televisiva
-Enregistrament
-Redacció
-Locució i improvisació
-Edició
2)Gènere i format:L’informatiu
Noticiari /Telenotícies
Notícia
Entrevista: tipologies
Debats, col·loquis, tertúlies
Reportatge i documental
3) Ideologiapolíticadelsmitjans.Anàlisi críticade la televisió
L’objectivitat i el codideontològicde laprofessió
El contractedecomunicació
ElModeldePropaganda
Modeld’Esquerdes

CONTINGUTSPRÀCTICS:
1)Llenguatge televisiu
-Elements fonamentals degramàtica audiovisual
-Operativadecàmera: planificació estàtica i dinàmica
-Realització ambunacàmera imulticàmera
-Edicióno lineal
2)Documentsbàsics enel gènere informatiu
-Guió
-Escaleta /Minutatge
3)Anàlisi de laproducció i realitzaciód’unprograma informatiu televisiu

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 56



METODOLOGIA:
El curs té un contingutmolt pràctic, basat en els procediments imètodes del perfil professional del pe-
riodista preparat per assumir totes les tasques d’investigació, redacció, realització, producció i edició
depeces informatives.
Les classes tindranunadinàmicade treball i participació continuadade l’alumnat.
Es dedicarà una part de les sessions al contingut teòric, una part al visionat de peces i debat, una a pre-
sentacions i una al treball d’equip.
Els equips de treball seran de 3 –els reduïts- i de 12 persones –els grups de treball a plató-.Cada equip es-
collirà el projecte que vol desenvolupar i es repartirà les tasques assignades al desenvolupamentdel pro-
jecte.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada i presencial.Constadels següents apartats:

Producció i realitzaciódenotícies i reportatge: 50%
Producció i realitzaciód’un informatiu: 35%
Treball de curs: 10%
Testd’actualitat: 5%

Per superar l’assignatura cal una assistència mínima del 80% de les classes (tant teòriques com pràcti-
ques). Les classespràctiquesdedicades a l’assaig i realitzacióde l’informatiu sónTOTESobligatòries.
Per aprovar l’assignatura cal haver superat lespartsde lesquals consta l’avaluació.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Charaudeau, Patrick (2006) “El contrato de comunicación en una perspectiva lingüística: Normas pi-
cosiciales ynormasdiscursivas” aCentro deAnálisis delDiscurso, núm. 22, pàg. 38-54.

Chomsky,NoamiHerman,EdwardsS. (2003)Los guardianes de la libertad. Barcelona: Icaria.
Fernández Díez, F. i Martínez Abadía, J.Manuel básico de Lenguaje y NarrativaAudiovisual. Barcelona:
PaidósComunicación, 2003.

GIRÓ, Xavier (2007) “Enfoques analíticos críticos sobre el discurso de la cobertura informativa de
conflictos” a Telleschi, Tiziano; Sandoval, EduardoAndrés (Coord.) Espacio y tiempo en la globaliza-
ción. Una visión de la transparencia en la información. Universitá di Pisa i Comisión Estatal para el
Acceso a la InformaciónPúblicadelEstadodeSinaloa,Toluca (México). pàg. 199-220.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:
Bandrés,E.;García, J.A.;Pérez,G.;Pérez, J.Elperiodismo en la televisióndigital, Barcelona:Paidós, 2000.
Barnouw,E.Eldocumental.Historia y estilo, Barcelona:Gedisa, 1996.
BarrosoGarcía, J.Realizaciónde los géneros televisivos,Madrid: Síntesis, 1996.
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Llenguatgesde laComunicació

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
El cursLlenguatges de laComunicació téper objectiuprincipal que l’estudiant s’apropi de les reflexions te-
òriques de la semiòtica com a eina de treball professional. Per tal d’assolir aquest objectiu s’introduirà
l’estudiant en els principals models teòrics –generatiu, interpretatiu, narratiu, etc. La segona part del
curs es dedicarà a l’aplicació delsmodels teòrics a diferents tipus de llenguatges (cinema, còmic, televi-
sió, ràdio, etc.) i discurs (publicitari, polític, etc.).

CONTINGUT:
1.Els llenguatges i lamirada semiòtica
- Introducció a la “mirada” semiòtica
-Ubicacióhistòrica i epistemològica

2.De la lingüística a la semiologia
-FerdinandDeSaussure i la lingüística estructural
-La semiòtica interpretativadeCharles S.Peirce
-RolandBarthes i el projecte semiològic

3.Narrativa: dels contes folklòrics a lesnarracionsdelsmitjans
-VladimirPropp i la recercanarrativa
-Les funcionsnarratives

4. Semiòtica generativa:models teòrics i aplicacions
-AlgirdasGreimas i l’EscoladeParís
-Nivells i generaciódel significat
-Aplicacionspràctiquesdelmodel deA.Greimas

5. Semiòtica interpretativa:models teòrics i aplicacions
-UmbertoEco i la semiòtica interpretativa
-Mónpossible i semiosi il·limitada

6. Semiòticade la cultura
-MijailBajtin: diàleg i enunciació
- IuriiLotman i la semiòticade la cultura

7. Semiòtica enacció:mètodes i exemplesd’anàlisi
- Semiòticade la ràdio
- Semiòticade la imatge
- Semiòticade la televisió
- Semiòticadel discurspolític
- Semiòticadel discurs informatiu
- Semiòticadel discurspublicitari
- Semiòticadel còmic
- Semiòticadel cine
- Semiòticadel videoclip
- Semiòticade les interaccionsdigitals
- Semiòticadel videojoc
- Semiòticadel xat

8.Conclusions
-La semiòtica i la pràcticaprofessional
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METODOLOGIA:
L’ensenyament privilegia l’aprenentatge deprocessos com: definir, justificar, comparar, reconèixer, etc.
Els instruments didàctics inclouen guies de lectura, dinàmiques en grup, exercicis de contacte amb la
realitat proposats per reconèixer marques de racionalitat en una determinada situació i altres treballs
personals i en grup pensats per exercitar els diferents processos d’aprenentatge. Es tractarà sempre
d’exemplificar cadaunitat ambanàlisis deproductes comunicatius.

AVALUACIÓ:
Treballs pràctics:Durant el curs es realitzaran treballs pràctics i exposicions (50%de lanota final).
Examen de final de curs sobre el contingut de l’assignatura amb un valor total equivalent al 50% de la
nota final.
L’avaluació constarà de diferents parts, i s’haurà d’aprovar cada una per separat. La qualificació final de
l’assignatura serà la mitjana entre la part teòrica i la part pràctica, sempre que s’hagin aprovat totes les
parts.
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PROGRAMESDELESASSIGNATURESDEQUARTCURS

RègimJurídicde la Informació

CRÈDITS: 4,5

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és introduir l’alumnat de Periodisme en l’estudi de l’ordenament jurídic en
general i del dret de la informació enparticular, per tal que arribi a conèixer de forma crítica el règim ju-
rídic d’aquest dret (distingint clarament entre informació i opinió), els seus principals límits, la inter-
pretaciódelsTribunals de Justícia davant la confrontaciódel dret a la informació i altres drets fonamen-
tals, així com la terminologia jurídica relacionada amb la informació. Es tractarà, amés, la incidència de
les noves tecnologies a l’àmbit periodístic i, especialment, tot allò que fa referència a l’aplicació de la
normativa sobreprotecciódedades i proteccióde lapropietat intel·lectual (dretsd’autor).

CONTINGUT:
Tema 1.-El dret a la informació i l’Estatdemocràtic
1.1. Introducció almóndel dret
1.2.LaConstitució espanyolade 1978 i el reconeixementdedrets fonamentals
1.3. Les garantiesdels drets fonamentals a laConstitució

Tema2.-Evolucióhistòricadel dret a la informació
2.1.El franquisme i la llei depremsa
2.2.La transiciódemocràtica
2.3. La situació actual

Tema3.-El dret a la informació a laConstitució espanyolade 1978
3.1.Dret a la informació versus llibertatd’expressió.Anàlisi de l’article 20de laCE
3.2.Titularitat del dret a la informació: ciutadans i periodistes
3.3.Estudide la jurisprudènciamés recent al respecte

Tema4.- Informació veraç i rellevant
4.1. La veracitat: diligènciaprofessional
4.2.Errormaterial versus inveracitat.El dretde rectificació
4.3.La rellevànciapúblicade la informacióper raóde l’objecte i dels subjectes

Tema5.-Límits a la llibertatd’informació
5.1.Especial proteccióde la joventut i la infància
5.2.Els secretoficials i els estats d’excepció i setge
5.3.Constitueix el secret judicial un límit a l’horad’informar?Els judicis paral·lels

Tema6.-Dretsde lapersonalitat. Intromissions il·legítimesdesdel puntdevista civil
6.1.El dret a l’honor
6.2.El dret a la intimitat
6.3.El dret a lapròpia imatge.Les càmeresocultes

Tema7.-Delictes relacionats amb laprofessióperiodística
7.1. Les calúmnies i les injúries
7.2.Delictes contra l’honor, la intimitat i la pròpia imatge
7.3.Altres tipuspenals

Tema8.-Confrontació entre el dret a la informació i altresdrets fonamentals
8.1. Solució jurisprudencial davant la col·lisió entredosdrets fonamentals
8.2.Principi deponderaciódebéns enconflicte
8.2.Responsabilitat civil i penal del periodista.Danysmorals i indemnitzacions
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Tema9.-Protecció constitucional de la informació
9.1.Prohibiciódecensuraprèvia
9.2.El secretprofessional. La clàusuladeconsciència
9.3.Altresdretsdel periodista.Especialmenció al dretd’autor

Tema10.-Elsmitjansdecomunicació i el seu règim jurídic
10.1 Les empresesperiodístiques
10.2.Elsmitjanspúblics i privats
10.3 Elsmitjansdecomunicació comaserveis públics

METODOLOGIA:
Tot i que l’assignatura es planteja com a presencial, i per tant s’impartirà a partir de classes magistrals,
també s’utilitzarà el Campus virtual de la Universitat deVic on es dipositaran puntualment alguns do-
cuments (articlesdoctrinals, sentènciesde tribunals nacionals i internacionals...) de gran interèsper a la
formació integral dels alumnes.
Els estudiants hauran de completar la seva formació amb la realització de comentaris i anàlisis de docu-
mentsqueesproposaran, així comtreballs sobre aspectes tractats a classe.

AVALUACIÓ:
L’examen final de l’assignatura constarà dedues parts: unade teòrica i una altra depràctica.Tot i això, es
tindràmolt en compte la participació activa de l’estudiant en el seguiment del curs en la forma exposa-
da a lametodologia, demaneraque la seva implicació repercutirà en laqualificació final.
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FonamentsdeComunicacióDigital

CRÈDITS:4,5

OBJECTIUS:
El curs Fonaments de Comunicació Digital té per objectiu principal que l’estudiant s’apropi de les refle-
xiones teòriques de la comunicació digital com a eina de treball professional. Per tal d’assolir aquest objectiu
s’introduirà l’estudiant en els principals coneixements teòrics del sector digital -interfícies, hipertex-
tos, cibercultures, etc.-. La segonapartdel curs esdedicarà a la realitzaciód’unprojectedecomunicació
digital.

CONTINGUT:
1.Hipertextos
-VannevarBush i la utopiahipertextual
-DouglasEngelbart entre interfícies i interaccions.
-TedNelson i el sistemaXanadu
-Hipertext i literatura
-TimBernersLee i la creacióde laWWW
-Anàlisi d’estructureshipertextuals: infoarquitectura

2. Interfícies
-Delpapir al còdex
-LagalàxiaGutenberg
-Delpaper a lapantalla
-Evolucióde les interfíciesdigitals
- Introducció a l’usabilitat
-Visualitzacióde l’informació
-Anàlisi de les interfícies: usabilitat

3. Interaccions
- Interacciópersona-ordinador
-Models d’interacció

4.Lanovaweb
-Tecnologies col·laboratives
-Blocs,wikis i altres sistemesde la “web2.0”

5.Projectedigital

METODOLOGIA:
L’ensenyament privilegia l’aprenentatge deprocessos com: definir, justificar, comparar, reconèixer, etc.
Els instruments didàctics inclouen guies de lectura, dinàmiques en grup, exercicis de contacte amb la
realitat proposats per reconèixer marques de racionalitat en una determinada situació i altres treballs
personals i en grup pensats per exercitar els diferents processos d’aprenentatge. Es tractarà sempre de
exemplificar cada unitat amb anàlisis de productes comunicatius propers al argument de la assignatura
(Internet, cd-rom, etc.)

AVALUACIÓ:
Treballs pràctics:Durant el curs es realitzaran treballs pràctics i exposicions (50%de lanota final)
Examende final de curs sobre el contingutde l’assignatura ambunvalor tota equivalent al 50%de lano-
ta final.
L’avaluació constarà de diferents parts, i s’haurà d’aprovar cada una per separat. La qualificació final de
l’assignatura serà lamitjana entre lapart teòrica i la partpràctica, sempre i quan s’hagin aprovat totes les
parts.
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TallerdeComunicació Interactiva

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Introducció a la producció multimedial per a internet mitjançant l’ús de programes informàtics
d’editing (Dreamweaver) i d’animació interactiva (Flash).Aplicació dels coneixements desenvolupats a
l’assignaturaFonamentsdeComunicacióDigital.

CONTINGUT:
1. Introducció a Internet: aspectesbàsicsde les tecnologies i aplicacionsweb. (4h)
a.Històriad’Internet
b.Conceptede la xarxa internet, IPs i protocols de comunicació
c. Servidors, llocsweb iplanesweb (estàtiques i dinàmiques)
d.Processamentplanes estàtiques, dinàmiques i ambbasededades
e.Llenguatgesmés comuns:HTML,Flash, Javascript,Actionscript

2.Flux de treball en el desenvolupamentweb (aplicat al projecte dels alumnes) (2h d’introducció. 1h a la
setmanade seguiment)
a.Planificaciódel lloc (determinaciód’objectius i públicobjectiu)
b.Mapaweb i esbósdenavegaciódel lloc
c.Definiciódel llocwebaDreamweaver
d.Planificaciódeplanes i dissenydepantalles
e.Creaciód’actiusmultimèdia (imatges, títols, textos, vídeo, so...)
f.Maquetació, prova i desplegament
g.Manteniment i actualitzaciódel lloc

3.FonamentsbàsicsdeDreamweaverMX(4h)
a. Interfíciedel programari
b.Creaciód’un lloc local nou
c.Creaciód’unaplanabàsica
d.Aprenentatged’HTMLbàsic i etiquetesmésusades

4.Text.Vinculacions (2h)
a.Formatat
b.Tipografia
c.Paràgrafs i blocs
d.Llistes i encapçalaments
e.EstilsHTML
f.Vinculació (tipus: absoluta, relativa a laplana, al lloc)

5.Objectesmultimedia: visuals (2h)
a. Imatges
b.Mapesd’imatge
c. Imatgesde substitució

6.Disseny intermedi (I) (2h)
a.Taules: vista estàndard i vistadedisposició
b.Marcs (frames)

7.Objectesmultimedia: dinàmics (2h)
a. InclusiódecontingutFlash i Shochwave
b.Text i botonsFlash
c.Barresdenavegació imenúsde salt

8.Objectesmultimèdia: sonors (2h)
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a.El so a internet
b. Sode fons (Background sound)
c.Efectesde so
d. Streaming

9.Programació intermèdia (I) (2h)
a.Comportaments (Behaviors) i Javascript (extensionsdeDreamweaver)
b.Animacions i líniade temps (Timeline)

10.Disseny intermedi (II) (2h)
a.Capes (Layers)
b.HTMLdinàmic aplicat a capes

11.Disseny avançat (2h)
a.Estils deCascada (CSS)

12.Programació intermèdia (II) (2h)
a.Formularis
b. ScriptsCGIbàsics

13.Posant-t’ho toton-line (2h)
a.Vista local i vista remota
b.FTP,pujar el nostre llocweb

14. Introducció aFlash (2h)

METODOLOGIA:
30hTeoria ambexemples (2h setmanadurant 15 setmanes)
15hExercicis, tutorials i dubtes (1h a la setmanadurant 15 setmanes)
15hprojecte (1h a la setmanadurant 15 setmanes)

AVALUACIÓ:
Pràctiquesdeclasse: 25%
Examen teòric: 25%
Projecte final: 50%

BIBLIOGRAFIA:
Consultar-la alCampusVirtual.
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PeriodismeInstitucional id’Empresa

CRÈDITS: 6

L’objectiu d’aquesta assignatura és aportar formació especialitzada teòrica i pràctica, sistematitzada i
actual sobre els avantatges que aporta la comunicació corporativa en el procés de presa de decisions a
les entitats.Aquesta comunicació, expressada en formade periodisme institucional i d’empresa, és una
eina estratègica essencial a les organitzacions modernes tant públiques com privades. Plantejada de
forma professional, és un procés de comunicació i un instrument de gestió empresarial i institucional
que ajuda a crear valor a les empreses.
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Periodismed’Investigació

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
L’assignatura introdueix l’alumnat en el coneixement teòric i pràctic d’una especialitat periodística ca-
racteritzada per la recerca de temes noticiables de rellevància social que estaven ocults o amagats per
algú i quepodenaflorar gràcies al treball investigadordel reporter.Aquesta assignatura està vinculada al
projecteAulauniversitària queesdesenvoluparà a la redacciódel diari digitalVilaWeb.

OBJECTIUS:
L’objectiu principal és aconseguir que l’estudiant adquireixi les competències més bàsiques de la feina
del reporter investigador: que sàpiga consultar bones fonts personals, contrastar la informació amb ri-
gor i documentar-se amb elements sòlids per redactar i/o editar un reportatge en profunditat amb en-
llaços a la xarxa.Amés, també es farà un repàs de l’evolució històrica d’aquest periodisme apartir de ca-
sos concrets.Tot plegat, desenvolupant habilitats com el treball en equip, la curiositat, l’obstinació i la
destresa en la recerca amb criteri periodístic. El periodisme d’investigació es treballarà especialment
de manera multimèdia des de la redacció deVilaWeb, on els estudiants disposaran sota supervisió do-
cent d’un espai per publicar el seu treball.Distribuïts per grups, els alumnes rebran aVilaWeb classes de
periodistesprofessionals.

CONTINGUTS
Tema1.Aproximació acadèmica al periodismed’investigació
- Característiquesbàsiquesde l’especialitat
-Diferències entre una investigacióperiodística, una investigació acadèmica i una investigaciópoli-
ciacojudicial.
- El periodismedeprecisió

Tema2:Periodismed’actualitatversusperiodismed’investigació
-L’agendamediàtica
-Les filtracions
-Les investigacionsperiodístiquesquecanvien l’actualitat

Tema3:EstatsUnits i el periodismed’investigació.
- JosephPulitzer i elsmuckrackers
-El casWatergate i la consolidaciódel periodismed’investigació
-La televisió i el desprestigi de lapremsa
-Els canvis en l’era global

Tema4:L’Estat espanyol i el periodismed’investigació
-Antecedentshistòricsd’abansdel franquisme
-Lapremsaen la transiciódemocràtica
-Lamoda investigadorade ladècadadels noranta (casGal, casRoldanetc)
-L’11-Miel periodismed’investigació al segleXXI
-De l’oasi català al casMillet: la premsa a remolcde la justícia?

Tema5:Tècniques i estratègiesdel periodismed’investigació
-L’úsde les fontsdocumentals
-L’úsde les fontspersonals
-La redacció i/o ediciódel reportatge

Tema6:Anàlisis de casoso temesconcrets
-El casHuertas (històric)
-Balseros
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-Bowling for columbine
-Dossier sobre la immigració al pobledeSalt (Revista deGirona)

Tema7:Anàlisi deprogramesodemitjans específics
-Línea900 i el periodismed’investigació (històric)
- 30minuts i el periodismed’investigació
-ElTemps i el periodismed’investigació
-Altres (els programes actuals)

Tema8: Sessions rotatòries aVilaWeb
- Internet en la feinadels periodistesdel segleXXI
-Lacercad’informaciódesd’unmitjàmultimèdia
-Escriureper a la xarxa
-Eldebat sobre el periodismeciutadà i les aportacionsdels lectors als periodistes
-El funcionamentdeVilaWeb

AVALUACIÓ:
Els estudiants faran en equip un reportatge enprofunditat que comptarà el 70%de la nota. El reportat-
ge, amb enllaçosmultimèdia, caldrà fer-lo demanera tutoritzada i a partir de les indicacions i del segui-
mentque se’n farà a classe, a laUVic i aVilaWeb.Tambéhi haurà unexamen teòric que valdrà el 30%res-
tant. En l’avaluació es tindran en compte els avenços dels alumnes en el Projecte Final de Carrera. Els
estudiants que no assisteixin a classe ni segueixin l’assignatura tindran l’opció de presentar-se a un
examenúnic teòric i pràctic final enquèhaurandedemostrar enun sol dia lesmateixes capacitats que la
restad’estudiants al llargde tot el curs.

BIBLIOGRAFIA
Bernstein,Carl;Woodward,Bob.Todos los hombres del presidente. Barcelona: InèditaEditores, 2005.
Caminos Marcet, José María. Periodismo de investigación. Teoría y Práctica. Madrid: Editorial Síntesis,
1997.

Chicote, Javier. Periodismo de investigación en España. Causas y efectos de su marginación.Madrid: Fragua,
2006

Martinez Pandiani, Gustavo (compilador)Periodismo de investigación. FuentesTécnicas e Informes. Buenos
Aires:UgermanEditor. 2004

Quesada Montserrat. Periodismo de investigación o el derecho a denunciar. Barcelona: CIMS Libros de
ComunicaciónGlobal, 1997.

Reig,Ramon.Periodismode investigación y pseudoperiodismo.Realidades, deseos y falacias.Madrid:Ediciones
Libertarias, 2000.

Reyes,Gerardo.Periodismode investigación.Mèxic:Trillas, 2006.
Rodríguez,Pepe.Periodismode investigación:Técnicas y estrategias. Barcelona:Paidós, 1994.
Santoro, Daniel. Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de América Latina.
Mèxic:FondodeCulturaEconómica, 2004

Secanella,PetraM.Periodismode investigación.Madrid:Tecnos, 1986.
Soler,Tura i altres.Estampes del segrest d ’Olot.Girona,ElPunt, 1995.
Wallraff,Günter.CapdeTurc . Barcelona:Edicionsde 1984, 1987.
Woodward, Bob. El hombre secreto. La verdadera história de ‘Garganta Profunda’. Barcelona: Inèdita
Editores, 2005.
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Gestióde l’EmpresadeComunicació

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Amb aquesta assignatura l’estudiant coneixerà els elements bàsics de la direcció estratègica empresa-
rial, les peculiaritats de les empreses del sector de la comunicació i els sistemes de gestió de la qualitat
dels productes i dels serveis d’informació i entreteniment.Amés, tindrà l’oportunitat de practicar ha-
bilitats directives clau, com ara analitzar problemes i prendre decisions, treballar en equip o elaborar
informes escrits i exposar-los oralment. Pretén desenvolupar una actitud reflexiva sobre les implica-
cions ètiques de les decisions i les accions o la importància de la qualitat en l’elaboració dels productes i
serveis de les empresesdecomunicació.

CONTINGUT
1-Fonamentsde l’empresa
2-Lideratge, innovació i canvi tecnològic
3-Organització i activitat empresarial
4-Ladirecciódepersones
5-L’Empresari
6-LesSocietatsMercantils
7- SocietatAnònima
8- Drets i obligacionsde l’empresari
9- Lagestiód’Empresesd’Informació
10-Elproducte informatiu
11-LaGestionde lasEmpresasdePrensa
12-Estratègia:MàrquetingdePremsadel producteperiodístic
13-Estudisd’ingressos
14-El llindarde la rendibilitat
15-LaGestióde l’Agència informativa
16-LaGestióde l’EmpresaEditorade llibres
17-Lagestióde la indústria videogràfica

SISTEMAD’AVALUACIÓ
Per tractar-se d’una matèria pràctica, és fonamental que l’adquisició dels coneixements teòrics vagi
contrastada amb l’Anàlisi de Casos de Gestió Empresarial, tant de forma individual com en grup. En
base a aquest criteri, el sistemad’avaluació emprat es:
Treballs pràctics:Durant el curs es realitzaran treballs pràctics i exposicions (50%de lanota final)
Examen de final de curs sobre el contingut de l’assignatura amb un valor total equivalent al 50% de la
nota final.
L’avaluació constarà de diferents parts, i s’haurà d’aprovar cada una per separat. La qualificació final de
l’assignatura serà la mitjana entre la part teòrica i la part pràctica, sempre que s’hagin aprovat totes les
parts

BIBLIOGRAFIA

Bibliografiaobligatòria
AlfonsoNieto; Francisco IglesiasLaEmpresa Informativa.Barcelona:Ariel, 2000 (segona edició) ISBN
84-344-1282-9

Mercedes Medina Laverón Estructura y gestión de empresas audiovisuales. Pamplona: EUNSA, 2005,
ISBN84-313-2265-9
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Alfonso Sánchez-Tabernero Dirección estratégica de empresas de comunicación. Madrid: Cátedra, 2000.
ISBN84-376-1839-8

Bibliografiageneral
Francisco IglesiasMarketing periodístico.Barcelona:Ariel, 2001. ISBN84-344-1284-5
José Ignacio Población; Pedro García-Alonso Organización y gestión de la empresa informativa.Madrid:
Ciade Inversiones editoriales, 1997. ISBN84-89656-27-4

Francisco Iglesias; SamVerdejaMarketing y gestión de periódicos.Pamplona: EUNSA, 1997 ISBN84-313-
1561-X
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DeontologiaProfessional

CRÈDITS:4,5

OBJECTIUS:
Introduir l’alumnat en l’estudi dels drets fonamentals, posant èmfasi en el dret a comunicar i rebre lliu-
rement informació veraç per qualsevolmitjà. Serà tambéobjecte d´estudi els principals límits d´aquest
dret, així com la regulació que els professionals de la comunicacióhan realitzat per establir unmarc ètic
al qual acollir-se en l’anomenatCodiDeontològic.

CONTINGUTS:
Introducció
-Quèés ladeontologia?Concepted’autoregulació.DelimitaciódeDeontologia,Dret imoral.
-Memòria èticadelsDretsHumans.
-Codisdeontològics, estatutsde redacció, llibresd’estil, estatutsdel defensor.

Deontologia iComunicació
-La responsabilitat èticadel comunicador.
-La veritat comadeure fonamental del comunicador.
-Utilitats i dèficits dels codisdeontològics.
-Lapropietatpúblicamediàtica.
-Mecanismesde regulació i control.

Praxis
-Conflictes èticsde lapraxis professional.
-Èticadel llenguatge: escriptura i imatge.
-Dilemesèticsd’Internet: els periodistes-ciutadans.Elsblogs.

AVALUACIÓ

Notageneral sobre 100punts (50punts =aprovat)
-Examenparcial (25punts)
-Examen final (25punts)
-Treballs (20punts)
-Assistència i participació a classe (30punts)

Valoració:
-Es valorarà especialment la participació a classe i les aportacions personals als debats que periòdica-
ment s’aniranplantejant.
-Tanmateix, en els exàmens i treballs es valoraran amb especial atenció l’expressió, l’ortografia i la sin-
taxi, així com lapresentació, quepot constituir unelementquedisminueixi la qualificació.
-El temes dels treballs es decidiran conjuntament durant les primeres classes i inclouran sempre una
part expositiva o teòrica, un cas que hagi generat un debat ètic i una part periodística que inclourà una
entrevista ambunpersonatge relacionat ambel tema.

BIBLIOGRAFIA
Aznar,HugoComunicación responsable.Deontología y autorregulaciónde losmedios, Barcelona:Ariel, 1999.
Aznar, Hugo Ética y periodismo: códigos, estatutos y otros documentos de autorregulación. Barcelona: Paidós,
1999.

Asius, SalvadorÈtica i periodisme, Barcelona:Pòrtic, 1998.
Bonete, Enrique; Aubach Guiu, M. Teresa Éticas de la información y deontologías del periodismo, Madrid:
Tecnos, 1995.
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Lambeth,EdmundB.Periodismo comprometido.Un código de ética para la profesión.Mèxic:Limusa, 1992.
Vázquez Fernández, Francisco Periodismo valorativo: casos ético-deontológicos de actualidad. Madrid:
Carperi, 1996.

Prats,Enric;Buxarrais,M.Rosa;Tey,AméliaÉticade la información. Barcelona:UOC,2004.

Codisdeontològics:
CodiDeontològicdelsPeriodistesCatalans, 1992.
CódigoDeontológicode laFAPE(Fed.Asoc.PrensaEspaña), 1993.
CodiDeontològicEuropeu, 1993.
Codi Internacional d’ÈticaPeriodísticade laUNESCO, 1983.

Revisteson line:
SaladePrensa (www.saladeprensa.org)
BoletínDifusión (www.difusion.com.es)
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ProjectedeComunicació

CRÈDITS:4,5

DESCRIPCIÓ:
En aquesta assignatura l’estudiant ha de realitzar una recerca teòrica exhaustiva relacionada amb el pe-
riodismeobédesenvolupar un treball pràctic extens i ambiciós que tingui uns continguts i una orienta-
ció clarament periodístics: per exemple, un reportatge audiovisual en profunditat, un diari on-line, una
revista en paper, un web informatiu, el disseny d’una empresa de comunicació, la programació d’una
emissora de ràdio, un programa televisiu, un llibre d’entrevistes, un reportatge novel·lat, unmagazine,
la creació d’una editorial etc. En principi, l’estudiant disposa de plena llibertat per fer la proposta de
treball que vulgui (sigui de l’índole que sigui) però només li serà acceptada si compleix els requisits de
l’assignatura i si es tracta d’una feina factible i al seu abast que realitzarà sempre demanera tutoritzada.
Si el tema escollit hopermet, l’estudiant hadeprocurar de començar a treballar el seuprojecte en el pri-
merquadrimestre en l’assignaturaPeriodismed’Investigació.

OBJECTIUS:
-Que l’estudiant sigui capaç de posar a la pràctica i relacionar, a través del Projecte Final deCarrera, els
coneixements adquirits durant laLlicenciatura.
-Desenvolupar competències bàsiques en el sector dels mitjans de comunicació com la capacitat
d’anàlisi, la capacitat deplanificar, la creativitat, el rigor, el criteri periodístic, la imaginació, la iniciati-
va o la destresa en la recerca, entre d’altres. En funció del projecte escollit, que pot ser individual o en
equip, espotenciaranmésuneshabilitats que altres.

METODOLOGIA:
El treball de redacció de la memòria i l’execució del projecte els tutoritza el director del projecte i si
s’escau, un coodirector. Els alumnes es reuneixen de manera individualitzada amb el professor de
l’assignatura (director) que fa un seguiment detallat dels seus avenços.També es fan sessions conjuntes
perdictar les orientacionsbàsiques imostrar exemplesde treballs a classe

AVALUACIÓ:
Presentació d’una memòria i del projecte davant d’un tribunal avaluador d’acord amb les pautes bàsi-
quesquemarca el protocol establertper laFacultatd’Empresa iComunicació.

BIBLIOGRAFIA:
(La bibliografia variarà segons el treball de l’alumne.De totamanera per iniciar-se en la recerca i com a
orientacióbàsica en la confeccióde lamemòria es recomanenels següents títols)

Coromina, Eusebi;Casacuberta,Xavier;Quintana,Dolors.El treball de recerca. Procés d ’elaboració,memò-
ria escrita, exposició oral i recursos.Vic:EumoEditorial, 2000

SierraBravo,Restituto.Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios.Madrid:Paraninfo, 2001.
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ASSIGNATURESOPTATIVES IDELLIUREELECCIÓDESEGONCICLE

(Lespodencursar estudiantsde tercer i quart curs)

PeriodismeEsportiu (OP)

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Conèixer lahistòriade l’esport i el periodismeesportiu.
Analitzar el tractamentquees fade l’esport als diferentsmitjansdecomunicació (premsa, ràdio i televi-
sió).
Familiaritzar l’alumne amb les tècniques professionals per tal que sigui capaç de treballar en l’àmbit del
periodismeesportiu.

CONTINGUT
1.-El periodismeesportiu a la societat actual.

Competitivitat a qualsevol preu. La importància del resultat. Violència a l’esport. L’ètica a
l’esport. La utilització de l’esport com a instrument polític o de propaganda. L’esport com a
instrumentdecohesió social.Els esportistes,models socials.

2.-Lahistòriade l’esport i del periodismeesportiu.
Els pioners.Unamoda “estrangera”. El naixement dels principals esports actuals. Les primeres
publicacions esportives.L’esport i la premsa, desenvolupament conjunt.Nomspropis.

3.-El periodismeesportiu escrit.
Estudi, anàlisi i comparació demodels.Diaris especialitzats i premsa generalista. El llenguatge
esportiu.Llicències i incorreccions.La fotografia esportiva.

4.-El periodismeesportiu a la ràdio.
Models deprogramesesportius.Graelles actuals.Comparativa.Retransmissions.Audiències.

5.-El periodismeesportiu a la televisió.
Els grans esdeveniments. Tipus de programes. Graelles de programació. Canals temàtics. Els
dretsde transmissió i la seva influència.

6.-El periodismeesportiu a internet.
Informació en temps real. Pàgines oficials i no oficials. Noves fórmules de comunicació: fò-
rums, xats, telèfonmòbil.

7.-Clubs i organismesesportius i elsmitjansdecomunicació.
Els departaments de comunicació. Relació amb els mitjans. Organismes esportius. El movi-
mentolímpic.La lluita contra el dopatge.

AVALUACIÓ:
Avaluació continuadamitjançant lectures, exercicis pràctics i un treball de curs.Totplegat tindràunva-
lor equivalent aun40%de lanota final.
Examen final de curs sobre el contingut teòric i pràctic de l’assignatura. Tindrà un valor del 50% de la
nota final sempreque l’examenestigui aprovat.
L’assistència a classe es valorarà ambun10%de lanota final

BIBLIOGRAFIA
AndrewJennings iGregorySimson,El señor de los anillos, 1991.
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Anton M. Espadaler. El Barça com a fenomen social. La Col·lecció del Centenari. 1899-1999. Barcelona:
Barcanova, 1999.

AntonioSalas.Diario de un skin.Un topo en elmovimiento neonazi español.Madrid:TemasdeHoy, 2003.
Artells, Joan Josep.Barça,Barça,Barça.ElFCBarcelona, esport i ciutadania. Barcelona:Laia, 1972.
AvelinoPi.Retrats de l’olimpisme.Barcelona:FundacióBarcelonaOlímpica, 1996.
Cagigal, JoséMª.Eldeporte en la sociedadactual.PrensaEspañola, 1975.
Carles Santacana. El Barça i el franquisme. Crònica d’uns anys decisius per a Catalunya (1968 -1978). Barce-
lona:Mina, 2005.

Carles Santacana. L’Esport català en imatges, dels inicis a la Guerra Civil. Barcelona: Generalitat de Cata-
luya.DepartamentdePresidència. SecretariaGeneral de l’Esport, 2006.

CarlesViñas.Tolerància zero.Laviolència en el futbol. Barcelona:AngleEditorial, 2006.
Ernest Lluch opina.Articles de Premsa.Articles publicats a LaVanguardia: I. Barça-RealMadrid. 4-7-96. II.
La economia y el Barça. 27.7.2000. III. Barça y moral cívica. 2-3-2000. Ajuntament de Vilassar de Mar.
FundacióErnestLluch.Abril 2004.

Franklin Foe. El mundo en un balón. Cómo entender la globalización a través del futbol. Barcelona: Debate,
2004.

JaumeBoix,ArcadiEspada.Samaranch.El deporte del poder. Barcelona:Espasa, 1999.
JaumeFabre.Historia delFotoperiodismeaCatalunya 1885-1976.AjuntamentdeBarcelona, 1989.
JimmyBurns.Barça, la passió d ’unpoble. Barcelona:Anagrama, 1999.
JohanCruyff.M’agrada el futbol. PròlegdeSergiPàmies.Barcelona:LaMagrana, 2002.
Jordi Cotrina. Mas que un dream team. Crònica fotogràfica de una dècada prodigiosa del Barça 1988-1998.
EdicionesB.Barcelona,1998.

Jordi Salvador Duch. Futbol, metàfora d’una guera freda. Estudi antropològic del Barça. Barcelona, 2005.
EnciclòpediaCatalana.

Josep Maria Lladó. Els primers periodistes esportius. Annals del Periodisme Català, 20, gener-juliol 1992.
Pàg 33-39.

Josep Maria Solé i Sabaté, Jordi Finestres. El Barça en guerra (1936 -1939). Barcelona: Angle Editorial,
2006.

JosepMoreraFalcó.UnBarça triomfant?Antologia d’una incongruencia. Barcelona, 1988.
JuanAntonioSamaranch.Memorias olímpicas. Barcelona:Planeta, 2002.
JulioMaldonado.De lanaranjamecánica a lamanodeDios. Barcelona:Planeta, 2006.
Llibre autobiogràfic de Valentí Castanys. La memòria es diverteix. Mig segle de records. Barcelona:
Destino, 1964.

Lluís Solà. ”Xut”.QuadernsdeCultura, 66.Barcelona:Bruguera, 1970.
LuisMalvar.Laradio deportiva.Madrid:Marca, 2005.
ManuelVàzquezMontalbán.Unareligión en buscadeDios. Barcelona:Debate. 2005.
Moragas de,Miquel.Cultura, símbols i Jocs Olímpics: la mediació de la comunicació.Barcelona: Generalitat
deCatalunya,Centred’Investigacióde laComunicació, 1992.

MundoDeportivo.Cent anys d ’emoció. 2006.
NickHornby. Fiebre en las gradas. Sumade letras, 1992.
PauGasol.Gasol perPauGasol.
Jesús Sánchez,FernandoCarreño.Marca iEdebé.Madrid, 2006.
Publio López Mondéjar. Visiones del Deporte. Deporte y fotografia en España 1860-1931. Barcelona:
Lunwerg, 1991.

RamonBesa.Del genio almalgenio. Barcelona:DèriaEditors, 1999.
SandroRosell.Benvingut almon real. Barcelona:ColumnaEdicions, 2006.
Antoni Nello (coordinador)Vers un codi ètic de l’esport. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Ethos
RamonLlull, 2004.
VicenteVerdú.El futbol:mitos, ritos y simbolos.Madrid:AlianzaEditorial, 1980.
Xavier Pujadas, Carles Santacana.Història il·lustrada de l’esport a Catalunya.Vol II. 1931-1975. Barcelona:
Columna. 1995.DiputaciódeBarcelona.
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Xavier Pujadas, Carles Santacana.Història il·lustrada de l’esport a Catalunya. Vol I. 1870-1931. Barcelona:
Columna /DiputaciódeBarcelona, 1994.
Xavier Pujadas, Carles Santacana. L’altra olimpíada: Barcelona’36: esport, societat i política a Catalunya
(1900-1936).Badalona:Llibresde l’índex, 1990.
Xavier Pujadas;Carles Santacana.L’esport és notícia: història de la premsa esportiva aCatalunya (1880-1992).
Barcelona:DiputaciódeBarcelona,Col·legi dePeriodistesdeCatalunya, 1997.
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PeriodismeCultural (OP)

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
1.Adquirir una visió àmplia del que s’entén com a cultura (elitista/minoritaria, demasses, popular, etc),
política cultural i gèneres.
2.Aprendre a analitzardiferentsmitjansdecomunicació i les sevespolítiques culturals
3.Adquirir coneixements sobre els mitjans (escrit, audiovisual, web) i les seves principals diferències a
l’horadecomunicar.
4.Analitzar el tractament necessari per a cadascun dels diferents gèneres: entrevista, crònica, debat,
ressenya i crítica.

5.Analitzar els problemes i característiques dels diferents pilars culturals: literatura, cinema, teatre,
arts plàstiques, documental,música, altres.

CONTINGUT:
1.1Quèésunperiodista cultural?
1.2Aproximacions al gènere segons teòrics
1.3Elsproductes culturals a la indústria.
1.4Elsmitjansdecomunicaciómassius.Debat.
2.1Què s’enténcomacultura?Debat.
2.2Lacultura segonsTzvetanTodorov,MikhaïlBahktin.E.B.Taylor iUmbertoEco
2.3Culturademasses, culturapopular, culturad’èlit.
2.4Laculturadeixalla vs la culturad’èlit.Anàlisi.
3.1Laproblemàticadels gèneresperiodístics.Llenguatges, semblances i diferències.
3.2El periodisme cultural escrit: diari, revista, web. Diferències i semblances. Conceptes d’immedia-
tesa i públic.

3.3Elperiodismeaudiovisual i la cultura.Llenguatges.
3.4El “jo” al periodismecultural. La influènciadelNouPeriodisme.
4.1Lacrítica al periodismecultural.Teoria.
4.2Bons exemples i exemples fallits.Anàlisi.
4.3El cinema.Tractamentdel cinema al periodismecultural.Història del gènere, dificultats de l’anàlisi,
particularitatsnarratives.

5.1La ressenya comagènere.Teoria.
5.2Diferències entre ressenya i crítica.Bons exemples i exemples fallits.Anàlisi a classe.
5.3La ressenya i la immediatesa.El periodista comaespectador.Oci i ressenya.Altres gèneres.
5.4El teatre.Tractamentdel teatre al periodismecultural.
6.1L’entrevista comagènere.Teoria.
6.2Bons exemples i exemples fallits.Anàlisi a classe.
6.3L’entrevista i la creació.Lanecessitat dedocumentar-se.
6.4La literatura.Tractament la literatura al periodismecultural.
7.1L’opinió (o editorial cultural) comagènere al periodismecultural.Teoria.
7.2Bons exemples i exemples fallits.Discussió a classe.
7.3El documental comagènere cultural a l’alça
8.1Lamúsica i el periodismecultural. Discussió.
8.2 Històriadel gèneremusical, dificultatsde l’anàlisi, particularitatsnarratives.
8.3Lamúsica i la culturademasses: concerts, ressenyes i opinió.Exemples:RollingStone,TheFace.
8.4Els gèneres suposadamentmenors: arts plàstiques.Gèneres apocalíptics (pintura, escultura, video-
creació) i gènere integrat (el còmic).Històriadels gèneres.Discussió a classe.
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8.5Realització de pràctica lliure (ressenya, entrevista, opinió o crítica) en un esdeveniment: concert o
exposició.

AVALUACIÓ:
1.Avaluació contínua a través de les lectures recomanades, exercicis a classe i pràctiques, amb un valor
total del 65%de lanota.
2.Examen de final de curs sobre el contingut de l’assignatura amb un valor tota equivalent al 35 % de la
nota final. Per considerar laprimerapart cal treure, comamínimun5de l’examen.

BIBLIOGRAFIA:
Casasüs, J.M.;NúñezLadevèze,L.:Estilo yGéneros periodísticos. Barcelona:Ariel, 1991.
Rivera, JorgeB.Elperiodismo cultural, Barcelona:Paidós, 1995.
NúñezLadeveze,Luis: Introducciónal periodismo escrito, Barcelona:Ariel, 1995
Costa, Jordi;Vidamostrenca: contracultura en el infierno postmoderno, Barcelona:Tempestad, 2002.
Vila San Juan, Sergio;Crónicas culturales , Barcelona:DeBolsillo, 2004.
Cantavella, Juan;Manual de la entrevista periodística; Barcelona:Ariel 1996.
Aumont, Jacques;Marie,Michel.Análisis del film.Barcelona:Paidós, 1990.
Costa,Antonio.Saberver el cine.Barcelona:Paidós, 1988.
Chiarini, Luigi.Art i tècnica del film.Barcelona:Edicions62, 1967.
Gubern,Romà.Història del cinema.Barcelona:Lumen, 1988.
Lotman,Y.Estética y semiótica del cine. Barcelona:GustavoGili, 1979.
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Teoria iTècnicadelsMitjansEscrits III (OP)

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
Després d’haver treballat en les dues assignatures precedents (MitjansEscrits I i II) comescriure infor-
mació, aMitjansEscrits III (optativa) es pretén que l’alumne s’apropi a aquells altres gèneres del perio-
disme (opinió) que s’acosten més a la literatura i que suposendominar les tècniques de l’argumentació i
de la persuació utilitzant l’escriptura d’una manera molt més lliure i personal que en la informació es-
tricta.

OBJECTIUS:
Conèixer i aprofundir en els gèneres periodístics d’opinió a la premsa. Escriure en cadascuna de les va-
riantsdiferenciant els seus tretsbàsics i coneixent les einesqueespodenemprar.
Desenvoluparunesperit crític a l’horad’analitzar el periodismed’opinió.
Adquirir unaperspectivadel periodismed’opiniódel nostrepaís i fer seguimentd’alguns autors.

CONTINGUTS
- Introducció als gèneresd’opinió.
-Aristòtil i el poderde lapersuasió.
-Les trampesde l’opinió: distingir la veritat, els dogmatismes, lesparadoxes, els falsos referents...
- La argumentació: validesadels arguments.Fal·làcies.
-L’article signat: l’atraccióde les firmes.
-La columna: la literaturadels diaris.
-L’editorial: rellevància en el seu context. L’editorial, un instrument d’influència o de mediació.
Tipus.Comes fauneditorial.
- La crítica: el paperdel crític.Periodismecultural.Tipusdecrítiques.Comes faunacrítica.

AVALUACIÓ:
L’avaluació serà continuada i requerirà del seguiment regular i sistemàtic del curs, que implicarà
l’assistènciade l’alumneaclasse i la sevaparticipació activa.
Avaluació a partir de les pràctiques, els exercicis i el treball final.Aquestes representaran un 70% de la
nota. L’assistència i actitud a classe serà el 30% restant i serà imprescindible entregar al final del curs
una análisi de 10 columnes d’un autor triat per l’alumne i del que haurà fet seguiment durant el quadri-
mestre.
Durant el curs s’aniran demanant diversos exercicis que s’entregaran a la professora en la data determi-
nada.

Per aprovar el curs es necessari haver entregat un 80%dels exercicis. Per a la convocatòria de juny es fa-
rà un examen que constarà d’una part teòrica i una altra pràctica i on s’haurà de demostrar que s’han as-
solit els coneixementsque s’hananat treballantdurant el curs.

BIBLIOGRAFIA:
Weston,Anthony.Las claves de la argumentación. Barcelona:Ariel, 2007
GarcíaDamborenea,Ricardo.Usode razón.Internet (descàrrega grauïta).
ElPaís.Librode estilo.Madrid:EdicionesElPaís, 1990.
IbàñezEscofet,Manuel.Lamemòria és un gran cementiri. Barcelona:Edicions62, 1995
BurguetArdiaca,Francesc.Les trampes dels periodistes. Barcelona:Llibres a l’abast, 2004
MasdeXaxàs,X..Mentiras.Viaje de unperiodista a la desinformación. Barcelona:Destino, 2005
Santamaría Suárez,Luisa.CasalsCarro,M. Jesús.Laopiniónperiodística.Argumentos y géneros para la per-
suasión.Madrid:Fragua, 2000.
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Grijelmo,Àlex.El estilo del periodista.Madrid:Taurus, 2008.
Gomis,Llorenç.Teoriadel gèneres periodístics.Generalitat deCatalunya, 1989.
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PeriodismePolític (OP)

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Introduir a l’alumnat en les singularitats intel·lectuals i pràctiques del periodisme dedicat a la política,
tant el que es desenvolupa dins d’un Parlament com en altres institucions de govern. Al final de
l’assignatura, l’alumne ha de ser competent per desenvolupar les especificitats del periodisme polític
(anàlisi d’actualitat, reflexió...) en la redacció dels gèneres periodístics, sigui a través delsmitjans tradi-
cionals (premsa, radio i televisió), com en els nousmitjans digitals on es produeix la confluència de for-
mats.

L’alumne no només ha d’aconseguir assumir competències pràctiques en relació a aquesta especialitza-
ció de la professió periodística, sinó també desenvolupar competències per a fer front a l’anàlisi in-
tel·lectual i teòric del fet noticiós vinculat a l’actualitat política i poder-ne extreure conclusions pel fun-
cionamentgeneral de la societat.

CONTINGUT:
1) ¿Quèéspolítica?
De les Nacions Unides a les associacions de barri. Articulació en àrees i seccions de la premsa
d’informació general. Funcionament. Continguts radiofònics i de televisió. Dinàmiques, rutines,
mancances, llocs comunsdel professional delsmitjans. Lespeculiaritats de treballar la política: valo-
ració, contextualització i enunciació.

2)Elmarc “espanyol”del periodismeespecialitzat enpolítica.Confusiódepoders.
La crisi general del sistema informatiu. Devaluació del missatge polític i degeneració del missatge
periodístic. La precarietat posicional del treballador de la veritat. La política, entre la saturació, la hi-
pervaloració i el descrèdit sistemàtic. El negoci i la influència contra la dialèctica informativa: reali-
tats interessades.

3)Els gèneresperiodístics en ladimensiópolítica.Elementsdiferencials.
La senzilla complexitat del breu. La notícia estricta. Les cròniques: informatives o d’ambient. La li-
teraturade la crònica i l’interpretació dels fets. Les entrevistes: especificitats de l’entrevista segons el
mitjà i tipologiad’entrevistes (de caràctero informatives).ElReportatge.
La roda de premsa coma font d’informació.Comactuar.Tipologia de preguntes. Preparació de ro-
desdepremsa.Pràctica.

4)Elperiodismepolític segons elsmitjans
Els lletraferits de la premsa generalista: on acaba la informació i on comença la literatura. Límits de
la crònica política.Tetúlies i magazines audiovisuals. Les especificitats del periodisme comarcal: el
valorde lanotícia estricta i el corresponsal depoble.

5) Els periodistesdavant la gestiópolítica i els seus agents.
Corrupcions informatives de la política.Teoria i pràctica. Les conductes i tics de poder, actors i sis-
temes. Política informativa i desinformació política. Intoxicacions, pressions, sobreactuacions i al-
tres mètodes de neutralització i contaminació de la tasca periodística. L’off the record i els embarga-
ments. Censures i autocensures. Tot el que és real s’ha de revelar? La desvirtuació del secret
professional.

6)Elsperiodistesdavant la submissió almercat, les “ratlles vermelles” legals i els grupsdepressió.
Continguts supeditats: Les interferències empresarials. Els límits redaccionals. Entrebancs i tabús
institucionals. Els dèficits de la transició. Factors corporatius de instrumentalització i desestabilit-
zació. “Diaris-partit”, clans i periodistes que lluiten per ser notícia. Tractament de la vida privada
dels polítics: tot s’hi val per l’interèspúblic?
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7)Propagandapolítica: “la campanyapermanent”
Els gabinetsde comunicació i la comunicaciódels partits: comunicació corporativa, comunicacióde
crisis, comunicació interna, comunicació comercial. Política 2.0 i el nou valor de les xarxes socials.
Grupsdepressió associats.Pamflets oficials. La sobreinformació.Poders fàcticsmés enllà de lapolí-
tica.Altres condicionaments soterrats.Publicitatpolíticapersuasiva i publicitat enganyosa.

8)Lapropagandaencampanyaelectoral.
L’estructuració de les campanyes electorals. Seguiment o seguidismedels periodistes?Autocars de la
premsa i blocs electorals dels telenotícies. Mítings, eslògans, lemes, declaracions, contradeclara-
cions i escenificacions.Ús i abúsdel “canutazo”.

9)Llenguatgepolític i llenguatge social.
L’estàndard oral no serveix. Imprecisions de lèxic i sintaxi, eufemismes, barroquismes, vulgaritats,
desnaturalitzacions i tòpics en en l’empobriment comunicatiu de periodistes i polítics. El llenguat-
ge impostat.Els laberintes verbals:Mètodesdedistorsió i difuminació.

10)Elperiodismepolític in situ. Servitudsdecorresponsals i enviats especials.
Els conflictes polítics a petita i gran escala. El combat d’informar i les contradiccions. Empresa i
consciència, rigor i èxit. El renovat síndrome d’Estocolm i la demagògia sense fronteres. Nivells
d’anàlisis. Fonts i retribucióper acte informatiu.Conflictesmarginats: el negoci de realitats interes-
sades anivell global.

METODOLOGIA:
La metodologia que es farà servir està basada en la combinació entre classes teòriques del professor i
pràctica dels estudiants. Les classes teòriques serviran perquè el professor pugui presentar els diversos
temesque formenel temari i els introdueixi als estudiants comaguia intel·lectual i de coneixements bà-
sics perquè aquests puguin desenvolupar els treballs pràctics, base formativa de l’assignatura. Les clas-
ses teòriques s’acompanyarande la lecturade textos i la participaciódels alumnesde l’aula.

La part pràctica està basada en el foment de les competències pels quals els futurs periodistes s’han de
poder encarar ambgaranties a l’exercici del periodismepolític. Principalment, aquestes pràctiques tin-
dran tres components: la visita de professionals i polítics a l’aula; el treball de documents originals i les
sortidesprogramadesper a conèixer les institucionspolítiques.

La visita de polítics i professionals a l’aula ha de ser una realitat en una assignatura de tipus “taller” i que
vol encaminar els estudiants cap al coneixement d’una especificitat concreta de la professió. Per això,
es buscarà que durant el curs puguin passar diversos professionals de reconegut prestigi (líders
d’opinió, corresponsals, presentadors de tertúlies...) perquè exposin la seva experiència personal en el
campocontextualitzin algunsdels temesque l’alumnatha treballat a l’aulaoenalgun text.

També, la visita de polítics a l’aula ha de permetre treballar el funcionament de la roda de premsa en
condicions reals i la generaciódematerial deprimeramàperquè llavors els estudiants puguin fer els tre-
balls pràcticsquehande servir per la seva avaluació final.

AVALUACIÓ:
La nota final vindrà determinada pel compromís de l’alumne amb l’assignatura: la redacció dels textos
descrits, el comentari de les peces de reflexió encarregades, la participació en les hipòtesis pràctiques i
la preparaciódels treballs.

L’alumne que no assisteixi regularment a les pràctiques haurà d’anar a l’examen final establert pel juny i
on el temari estarà format per la bibliografia d’avaluació continuada que s’adjunta a continuació, men-
treque la restadegent serà avaluadaper avaluació continuada.

L’avaluació continuadaestà formadaper:
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50%:De sis a deupràctiques obligatòries (segons calendari) d’avaluaciódel coneixement i el desenvolu-
pament de les especificitats dels gèneres periodístics. Aquestes es miraran de fer en condicions
reals, sigui a travésdematerial real, la presènciadepolítics a l’aulao la visita a institucions.

30%:Reportatge de fons. L’alumne podrà escollir quin suport utilitza. En cas de ser de premsa: Doble
pàginaDinA4,maquetat.

10%:Crítica literària sobre literatura gris (30 línies,TimesNewRoman 12, d’un dels llibres de la biblio-
grafia citada).

10%:Participació a l’aula.

L’alumnehauràde superar totes lesparts redaccionals per acollir-se a l’avaluació continuada.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografiad’avaluaciócontinuada
Aira,Toni.Màrqueting polític: l’art de guanyar eleccions.Barcelona:Trípodos, 2008.
Bastenier,MiguelAngel.Elblancomóvil.Madrid:EdicionesElPaís, 2001.
Bosch,Agustí.Comvotem i per què.Barcelona:UOC,2004.
Casero,Andreu.Laconstrucciónmediática de las crisis políticas.Madrid:Fragua, 2008.

Bibliografiaper la crítica
Balladour,Édouard.Maquiavel endemocràcia.Barcelona:Mina, 2007.
Benach,Ernest.#Política 2.0.Barcelona:Angle, 2010.
Gabancho, Patricia. Joan Laporta. De la presidència del Barça al Palau de la Generalitat. Barcelona: Mina,
2010.

Miravitllas,Ramon. ¿Pero quiénmató aOlofPalme?Berga:LaPatumaire, 2009.
Nivat,Anne.El laberinto checheno.Diario de una corresponsal de guerra.Madrid:Paidós Ibérica, 2003.
Obama,Barack.L’audàcia de l’esperança.Barcelona:Mina, 2008.
Rahola,Pilar.Lamàscaradel reiArtur.Barcelona:Columna, 2010.

Bibliografia complementària
Alexandre,Víctor.Laparaula contra elmur.Barcelona:LaBuscaEdicions, 2006.
Arrieta, Joan i Astigarraga, Jesús (Eds.). Conciliar la diversidad. Pasado y presente de la vertebración de
España. Bilbao:UniversidaddelPaísVasco, 2009.

Bassets,Lluís, et. al.Larectificació. Barcelona:Destino, 2006.
Carrillo,Marc. La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas. CíezurMenor: Cuadernos
Civitas, 1993

Cockerell,Michael.La televisión inglesa y los primerosministros.Barcelona:Planeta, 1990.
Contreras, JoséMiguel.Vidapolítica y televisión. PozuelodeAlarcón:EspasaMañana, 1990
Hermida, JoséM.Laestrategia de lamentira.Madrid:TemasdeHoy, 1993.
Iglesias,MaríaAntonia.Lamemòria recuperada.Madrid:Aguilar, 2005.
Jaén,Esther.Cómo ser político y nomorir en el intento.Teià:Volter, 2006.
Julilana,Enric.LaderivadeEspaña.Barcelona:RBA, 2009.
Knightley,Phillip.The first casuality.Baltimore: JohnHopkinsUniversityPress, 2004.
LópezBofill,Héctor.Lademocràcia cuirassada.Madrid:EsferadeLibros, 2005.
Miravitllas,Ramon.Preciosos ridículos.Teià:Robinbook, 2004.
Miravitllas,Ramon iBach, Jaume.Enel nombre delPáddel.Teià:Robinbook, 2003.
Oliva,Llúcia i Sitjà,Xavier.Lasnotícies en televisión.Madrid: IORTV, 1992.
Ramírez,Pedro J.Amargavictoria. Barcelona:Planeta, 2000.
Reverte, JorgeM..Perro comeperro. Barcelona:Crítica, 2002.
Sánchez, Jordi.Política, poder i democràcia.Barcelona:Pòrtic, 2001.
Soler,Toni.Vota’m, inútil! Barcelona:Columna, 2003
Tornos, Joaquín, et. al.Democracia ymedios de comunicación.València:Tirant loBlanc, 2002
Villatoro,Vicenç.L’engany. Barcelona:Ara llibres, 2007.
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ComunicacióMediambiental (OP)

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
L’objectiu de l’assignatura és treballar, a nivell teòric i pràctic, les formes de comunicació ambiental que
conviuen en l’actualitat i que contribueixen a explicar i aplicar el model del desenvolupament sosteni-
ble: periodisme ambiental, comunicació ambiental d’ONGs i tercer sector, comunicació pública
(agendes 21, campanyesde sensibilització), responsabilitat social corporativa.
Després de revisar els fonaments científics i filosòfics de la sostenibilitat, s’abordarà un repàs dels grans
temes i continguts de la informació ambiental actual, des del canvi climàtic com repte global, fins a te-
mes locals i regionals com la gestió integral de l’aigua o la planificació del territori. Sobre aquesta base
s’aprofundirà en les polítiques, estratègies i models de comunicació ambiental més avançats que
s’apliquendesdelsmitjansde comunicació, les institucions, empreses,ONGs imoviments ecologistes,
posant especial atenció a la participació pública i el paper actiu del ciutadà en l’actual entorn de canvis
tecnològics i interactivitat.

CONTINGUT:
Tema1.Contexthistòric i evoluciódel conceptede sostenibilitat.

1.1.Evoluciódel pensament: delmecanicismea l’ecologia
1.2.Elsmoviments ecologistes
1.3.Ecologia imedi ambient enel debat global: el conceptededesenvolupament sostenible

Tema2.Comunicació,medi ambient i societat.
2.1.Canvis i nousmodels d’informació i comunicació ambiental: delNIMBYa la comunicació
interactiva

2.2.Comunicació ambiental i societat.Laparticipaciópública
2.3.Comunicació ambiental i economia.Laglobalització
2.4.Comunicació ambiental i empresa.Labasede lapiràmide i la triple comptede resultats
2.5.Comunicació ambiental i conflicte

Tema3.Temes i contingutsde la informació ambiental.
3.1. Informació i vectors ambientals: aigua, energia, residus, atmosfera
3.2. Informació imedinatural:Espais naturals, conservacióde lanatura i biodiversitat
3.3. Informació vinculada a la catàstrofe: Catàstrofes ambientals, fenòmens naturals i efectes
globals de les alteracionsdelmedi.

3.4. Informació i gestió ambiental a l’empresa
3.5.Marc legislatiu i normatiude la informació ambiental
3.6.Tòpics informatius.

Tema4.Fontsd’informacióde la comunicació ambiental.
4.1. Lesorganitzacions ecologistes.Campanyes ecologistes.
4.2.Les institucions. Administració local, autonòmica i estatal. Institucions europees. Partits
polítics.Organismes internacionals i cimeres internacionals.

4.3.Elmóncientífic i expert.
4.4.Les empreses i lesmultinacionals
4.5.Les fontsnoconvencionals.
4.6. Internet comfontd’informació

Tema5.Elmedi ambient alsmitjansdecomunicació.
5.1.El paperdelsmitjans en ladefiniciódels problemes ambientals
5.2.El periodismeambiental
5.3.Elmedi ambient a lapremsa, ràdio, televisió imitjans especialitzats
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5.4. Informació ambiental a Internet
Tema6.Noves estratègiesdecomunicació ambiental.

6.1. Percepció social i participaciópública enels problemes ambientals.
6.2.LaCAdesde les institucions.Agendes 21, governança i desenvolupament sostenible.
6.3. LaCAdesdel sectorprivat.Responsabilitat social corporativa.
6.4.LaCAdesde la societat.L’associacionisme, laparticipació i lesmobilitzacions.
6.5.LaCAdesde la comunitat científica.Modelsdemocràticsdecomunicació científica.

METODOLOGIA IAVALUACIÓ:
El curs és eminentment pràctic i es desenvolupa fonamentalment a través de sessions participatives,
ambun fortpaperprotagonistade l’alumnat, dinàmicadegrups, exercicis de classe i estudisde cas.
També hi ha classes teòriques combinades amb sessions amb conferenciants convidats per aprofundir
en temesespecífics, d’elevada aplicaciópràctica.
L’avaluació tédos components:
Participació a classe i lliuramentdels exercicis i estudisde cas treballats al llargde l’assignatura.
Examende final de curs sobre el contingutde l’assignatura.

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Capra, F. (2003).Las conexiones ocultas implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una
nuevavisióndelmundo. Barcelona:Anagrama

Diaz, J.; Cairncross, F.; Fussler C.; et al. (2000). Sostenibilitat. Economia, Empresa i Societat. Barcelona:
Beta editorial

Diaz, J.;Anderson,A.;Hansen,A. (2002).Educació ambiental imitjans de comunicació.David contraGoliat?
Barcelona:Graó

Friedman, M.; Dunwoody S.; Rogers C.L. (1986) Scientists and Journalists.Washington, DC:American
Association for theAdvancementof Science

Hansen,Anders. (1993).TheMassMediaandEnvironmental Issues. Leicester:LeicesterUniversityPress.
Luhmann,N. (1989)Ecological communication.Chicago:UniversityofChicagoPress
MartínezAlier, J. (1992).De la economía ecológica al ecologismopopular. Barcelona: Icaria
OECD, (1999)Applying communication tools towards sustainable development. Paris:OECD
UE(2000).Libro blanco sobre responsabilidadambientalCOM(2000) 66 final 9 de febrero de 2000. Brussel·les:
UE.
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Tècniquesde l’Entrevista (OP)

CRÈDITS: 6

DESCRIPCIÓ:
L’assignatura treballa els processos de producció i realització d’entrevistes de personalitat en profundi-
tat enpremsa ràdio i televisió atenent a les especificitatspròpiesdecadamitjà.

OBJECTIUS:
Treballar intensament i extensa totes les fases del procés de realitzaciód’una entrevista en els processos
deproducció i de creació.
Conèixer les especificitatsdel gènere en funciódelmitjà.

CONTINGUTS:
1.L’entrevistadecaràcter

Característiques generals
Processosdeproducció i documentació
Preparaciódel guióde l’entrevista

2.Entrevista enpremsa.
Aproximacióhistòrica
Característiques específiquesdelmitjà
Fasesdeproducció i creacióde l’entrevista enpremsa

3.Entrevista a la ràdio.
Característiques específiquesdelmitjà
Fasesdeproducció i creacióde l’entrevista en ràdio

4.Entrevista a la televisió.
Característiques específiquesdelmitjà
Fasesdeproducció i creacióde l’entrevista en televisió

METODOLOGIA:
Per assolir els coneixementsdel temari combinaremtres tipusdeclasse:
a)Classes teòriques
b)Anàlisi i visionatd’entrevistes
c)Producció i realització individual d’entrevistesdepremsa i treball enequipper a laproducció i realit-
zaciód’entrevistes en ràdio i televisió.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada i presencial. Per superar l’assignatura cal haver fet un seguiment continuatdel
curs, ambunmínimdel 80%d’assistència a classe.Lapuntuaciuó s’obté segons aquestspercentatges:
Entrevista enpremsa 33%
Entrevista en ràdio 33%
Entrevista en televisió 33%

BIBLIOGRAFIA
Balsebre,A.;Vidal,D.;Mateu,M.Laentrevista en radio, televisión yprensa,Madrid:Cátedra, 1998.
Quesada,M.Laentrevista: obra creativa, Barcelona:Mitre, 1984.
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PeriodismeMusical (OP)

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
Lamúsica és un art ambmúltiples facetes que a nivell comunicatiu es pot tractar des de diverses pers-
pectives. L’assignaturadePeriodismeMusical preténdonar a l’estudiant unconeixement ampli sobre el
tractament que els gèneres periodístics donen a les diferents expressionsmusicals, donant una especial
importància a lapràctica real sobre elmónmusical del nostrepaís i algunsdels seusprotagonistes.

OBJECTIUS:
L’assignatura té diversos objectius.D’una banda, vol familiaritzar l’estudiant amb les principals etapes i
moviments estètics de lamúsica popular dels darrers cinquanta anys, i de l’altra, pretén que l’estudiant
domini els diversos gèneres del periodismemusical endiversosmitjansperiodístics (escrit, audiovisual,
web) i ambdiversos graus d’especialització.Amés, es pretén desenvolupar en l’estudiant un esperit crí-
tic envers lamúsica i el tractamentqueen fanelsmitjansdecomunicació.

CONTINGUTS:
Tema1: Introducció al periodismemusical
Tema2:Lamúsicapopular
Tema3:Gèneres: la informacióprèvia
Tema4:Gèneres: la crònica
Tema5:Gèneres: l’entrevista
Tema6:Gèneres: el reportatge
Tema7:Gèneres: la crítica
Tema8:Perspectivesdel periodismemusical

AVALUACIÓ:
Treballs pràctics realitzatsdurant el curs: 90%de lanota final.
Assistència i participació a classe: 10%de lanota final.

METODOLOGIA:
Aquesta és una assignatura de caràcter pràctic, en què es treballarà a partir de materials proposats pel
professor, però també amb exemples extrets dels mitjans de comunicació (de diferents característi-
ques) que hauran d’aportar regularment tant el professor com l’estudiant.Al llarg del curs es realitzaran
pràctiques relacionades amb els diferents gèneres periodístics, basades en l’actualitat musical del nos-
trepaís.

BIBLIOGRAFIA:
Cohn,NikAwopbopalooboopalobamboom.Unahistoria de lamúsica pop.Madrid:Puntode lectura, 2004.
Frith, Simon “Hacia una estética de lamúsica popular”.Dins:Cruces, Francisco i altres.Las culturasmu-
sicales.Madrid:EditorialTrotta, 2001 (pàgs. 413 a436).

Frith, Simon; Straw,Will; Street, JohnLaotrahistoria del rock. Barcelona:Manon troppo, 2005.
Gillett,CharlieHistoria del rock.El sonidode la ciudad. (1 i 2).Barcelona:EdicionesRobinbook, 2003.
Oleaque, JoanM.Enèxtasi: drogues,músicamàkina i ball.Barcelona:Ara llibres, 2004
Vela del Campo, J.A.Música, imagínese. Una década de periodismo musical. Madrid: Simancas Ediciones,
1998.
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Comunicació Interna (OP)

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
«Si vostè no diu el que és la seva empresa o institució, altres s’avançaran a dir el que no és»; aquesta tòpi-
ca frase tan sentida dins de l’esfera comunicativa ens dóna una idea de la importància que té la informa-
ció i comunicació en la societat: empreses, indústries, confederacions empresarials, administració cen-
tral, comunitats autònomes, corporacions locals, diputacions, partits polítics, grups religiosos,
hospitals, universitats... És important, per tant, que l’empresari o alt directiu que governi aquestes or-
ganitzacions tan dispars senti la necessitat d’informar ambun sistemade gestió útil i eficaç sobre el que
passa a la seva empresa o institució, perquè així el seu missatge arribi a diferents públics, tan interns
comexterns. La comunicació interna és tema d’interès per a tots els components de l’empresa des de la
direcció general passant pels quadres directius i empleats. L’objectiu de l’assignatura és situar la comu-
nicació interna dins l’empresa i donar a conèixer als estudiants quines en són les eines i tècniques més
habituals.

CONTINGUT:
1.La figuradelDirectordeComunicació /DirCom

1.1Breuhistòria
1.2Lagestió global.De lapiràmide a l’organització enxarxa
1.3El directordecomunicació

2.Comunicació Interna
2.1Definició
2.2Funcionsde laComunicació Interna
2.3Canal i tipusdeComunicació Interna
2.4El responsablede laComunicació Interna
2.5La importànciade laC.I. en laGestiódeQualitat
2.6LaComunicació Internaen la Intranet
2.7Formació interna: comformarbons comunicadors

AVALUACIÓ:
1.Examen teòric i pràctic: 70%
2.Treball de l’assignatura: 20%
3.Pràctiques a classe: 10%

BIBLIOGRAFIA:
Benavides, J i altres.Direcciónde comunicación empresarial e insititucional. Barcelona:Gestión2000, 2001.
Costa, J.J. Imagen corporativa en el sigloXXI. BuenosAires:LaCrujía, 2001.
Martín,F.Comunicación en empresas e instituciones. EdicionesUniversidadSalamanca, 1995
Ramírez,T.Gabinetes de comunicación. Barcelona:Bosch, 1995.
Villafañe, J.J. Imagenpositiva.Gestión estratégicade la imagende las empresas.Madrid:Piramide, 1998.
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PeriodismeCientífic iTecnològic (OP)

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Enunmónon cada dia la ciència i la tecnologia tenen un papermés destacat, els periodistes han d’estar
preparats per fer demediadors entre els experts científics i el públic no especialitzat. Han d’informar i
educar al públic i col·laborar en la democratització de la ciència i la tecnologia en la societat actual. En
aquest curs, l’alumnat aprendrà a traduir el llenguatge de la ciència al delsmitjans de comunicació, a co-
nèixer la ciència contemporània i els seus públics, per tal d’afrontar amb èxit els reptes periodístics del
segleXXI. Es tractarà, principalment, de dotar l’estudiant de les habilitats i eines necessàries per pro-
duir elements multimèdia periodístics de caràcter científic i tecnològic, així com d’un coneixement
apropiat i actual de lesparticularitats i relacions entre la ciència, la tecnologia i la societat.

CONTINGUTS:
1. Introducció al periodismecientífic i tecnològic
El sistema ciència-tecnologia-societat, els estudisCTS. Periodisme, divulgació i comunicació cientí-
fica i tecnològica, tres àmbits semblants, peròdiferents.
2.Conèixer la ciència i la tecnologia
Què és això que anomenem ciència? Aproximació històrica a la ciència contemporània. El binomi
ciència-tecnologia.Eines imètodesde la ciència: coms’arriba al coneixement científic.
3.Els públicsde la ciència i la tecnologia
Lacultura científica i la comunicacióde la ciència i la tecnologia.Ciència, poder i democràcia.
4.La comunicació científica i tecnològica i lesTIC
El paper de les tecnologies de la informació i comunicació en el periodisme científic i tecnològic.
Internet coma font imitjà.
5. Les fontsdel periodismecientífic i tecnològic
Introducció i classificació, el problema clàssic de les fonts.Agències, universitats, centres de recerca,
organismesoficials, empreses, llibres, revistes, xarxes i basesdedades.
6.Els gèneresdel periodismecientífic i tecnològic
La informació científica i la seva presentació al públic. Gèneres informatius, educatius i
d’entreteniment.
7.Lanotícia comaconeixement i necessitat
Caracteritzacióde lanotícia científica i tecnològica: el discurs i el context.
8.El llenguatge enel periodismecientífic i tecnològic
Comcomunicar i atraure lectors, oientsoespectadors.Recursos.
9. Imatge, text i sopel coneixement
La il·lustració gràfica, l’hipertext i les einesmultimèdia coma recursospel periodista científic.
10.Periodistespel tercermil·lenni
Necessitat social dedifusióde la ciència, el periodismecientífic i tecnològic comaurgència actual.

METODOLOGIA
L’assignatura és de caràcter pràctic, basada en un aprenentatge progressiu de les eines i mètodes de la
disciplina. Els conceptes teòrics s’introdueixen mitjançant exemples d’actualitat i la implicació dels
alumnes per a la seva comprensió i desenvolupament. Es plantegen casos pràctics per familiaritzar
l’estudiant amb la feina i les eines del periodista científic i tecnològic i per enfortir la seva capacitat
d’anàlisi i crítica. L’eina de treball principal serà internet, juntament ambdiaris, revistes i programes de
ràdio i televisió.
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AVALUACIÓ
Es farà una avaluació contínua de la participació, interès i realització de les tasques que tindrà un valor
del 70% de la nota definitiva. Al final de curs es farà un examen sobre els continguts de l’assignatura,
equivalent al 30%restantde lanota.Per superar el curs s’hand’aprovar totesduesparts.

BIBLIOGRAFIA
Abramczyk, Julio:Jornalismo científico,UniversidadCatólicadePortoAlegre, 1986.
Burkett,DavidW.:News reporting: science,medicine andhigh technology, IowaStateUniversityPress, 1986.
CalvoHernando,Manuel:Periodismo científico, Editorial Paraninfo, 1977, 2ª edición 1992.Manual de pe-
riodismocientífico,EditorialBosch, 1997.

Chalmers,AlanF.: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?,SigloXXIeditores, 14ª ediciónenespañol, 1993.
Cornell, James (ed.): The international popularization of science, International Science Writers
Association, 1986.

Fayard, Pierre: La communication scientifique publique. De la vulgarisation à la médiatisation, Chronique
Sociale, 1988.

FriedmanSharonet al.:Scientists and journalists reporting science as news, FreePress, 1986.
Kuhn, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas, 1962, edición en español de Fondo de
CulturaEconómica, vigésima reimpresión, 2001.

Nelkin,Dorothy:Laciencia en el escaparate, Fundesco, 1990.
Roqueplo,Philippe:El reparto del saber.Ciencia, cultura, divulgación. EditorialGedisa, 1983.
Sarlo,Beatriz:La imaginación técnica. EdicionesNuevaVisión, 1992.
Shinn,T.;Whitley,R. (eds.):Expository science. Formsand functions of popularization,Kluwer, 1995.
Wolpert,Lewis:Lanaturalezanonatural de la ciencia.AcentoEditorial, 1994.
Ziman, John:Lacredibilidadde la ciencia,AlianzaEditorial, 1981.
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TècniquesdelGuióTelevisiu iRadiofònic (LLE)

CRÈDITS: 6

DESCRIPCIÓ:
L’assignatura treballa els processosdecreaciódeguions en laproducció radiofònica i televisiva.

OBJECTIUS:
Conèixer i treballar les fases de producció i creació de guions en produccions radiofòniques i televisi-
ves.
Conèixer les especificitats en funciódelmitjà.

CONTINGUTS:
1.El guió

Definició i característiques
De la idea a lapostproducció
Adequació almitjà

2.Guió radiofònic
Definició i característiques específiques
Procésdeproducciódel guió

3.Guió televisiu
Definició i característiques
Procésdecreació televisiva

METODOLOGIA:
Per assolir els coneixementsdel temari combinaremtres tipusde sessions:
Classes teòriques
Anàlisi i visionatdeproductes audiovisuals
Creaciódeguionsdeproductes audovisuals.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada i presencial. Per superar l’assignatura cal haver fet un seguiment continuatdel
curs, ambunmínimdel 80%.
Guió radiofònic final 50%
Guió televisiu final 50%

BIBLIOGRAFIA:
Comparato,D.El guió: art i técnicad’escriure per al cinema i la televisió, Barcelona:UAB, 1989.
Comparato,D.De la creaciónal guión, Barcelona:PaidósComunicación, 2005.
Volpini, F.;Ortiz,M.A.Diseñode programas en radio.Guiones, géneros y fórmulas, Barcelona:Paidós, 1995.
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Introduccióa laGeopolítica (LLE)

CRÈDITS:6

OBJECTIUSGENERALS:
Comentar i treballar les principals zones de fricció i conflicte geopolític del món actual, atenent els
seus orígens, causes i contradiccions internes.Analitzar també els interessos estratègics i/o econòmics
queels promouen

CONTINGUTS:
1.- Introducció
1.1.-Quèés la geopolítica?Principals antecedentshistòrics i teòrics.Teoria de l’estat-nació.La sobira-

nia nacional. Les diferents formes d’estat. Les diferents formes depoder i contrapoder. Elmono-
poli de la violència

1.2.- Algunesqüestions sobre elmónactual:
2.-L’AmèricadelNord
2.1.-Canadà.Unpaís a la recerca de la seva identitat: El fet quebecoise, les reivindicacions indígenes i

la nova immigració
2.2.-ElsEstatsUnits.Demitede la llibertat, a gendarmemundial.
3.- L’Amèrica llatina
3.1.-Mèxic.Revolucions frustrades i nou indigenisme: el casdeChiapas
3.2.-Centreamèrica i elCarib.De les guerrillesmarxistes a la globalització capitalista.
3.3.-El països andins.Elmai resolt tema indígena.L’estratègiade la coca i dels càrtels colombians.
3.4.-Brasil.Ungegant a l’expectativa.
3.5.-ElConSud:Entre l’FMI i la corrupció interna.
4.-L’ÀfricaSubsahariana
4.1.-Unamala colonització i unapitjordescolonització.
4.2.-Els irresolubles conflictes etnotribals.Clans i senyorsde la guerra.
4.3.-Les “plagues” africanes: la fam, la sequera, l’analfabetisme, la SIDA, la situació de la dona. És tot

culpad’occident?
4.4.- Lespossiblespotències africanes: Sudàfrica iNigèria
5.-L’islam i elmónàrab
5.1.-Consideració i orientacionsprèvies.Diferències entre islam imónàrab.
5.2.-ElMagrib.Un fràgil equilibri entre lamisèria i l’emigració forçada.
5.3.-La clau geopolítica del món: L’Orient Mitjà. El conflicte palestinoisraelià. El sionisme. L’Iraq i

l’Iran. Síria i elLíban
5.4.-LesmonarquiesdelGolfPèrsic.Lageopolíticadel petroli
5.5.-L’islamexsoviètic; elCàucas i l’Àsia central.Txetxènia i l’Afganistan
5.6.-L’occidentalisme turc.Turquia i laUE.
6.-L’Àsiadel sud
6.1.-L’Índia.Aproximació a les cultures orientals: hinduisme i budisme. La complexa societat de cas-

tes.El conflicte ambPaquistanperKashmir.
6.2.- Indoxina iÀsia insular.
7.-L’ExtremOrient
7.1.-LaXina. El gegant adormit ha despertat: Breu història política. El que serà:Una economia impa-

rable. I
7.2.-Elmodel econòmic, industrial i social japonès.LesduesCorees.
8.-Oceania
8.1.-Austràlia iNovaZelanda:Aborígens, immigració i grans espaisbuits.
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8.2.-Melanèsia,Polinèsia iMicronèsia (microestats insulars i dominis colonials).
9.-Europa
9.1.-QuèésEuropa?
9.2.-Evolucióhistòricade la geopolítica europea.
9.3.-L’univers balcànic: l’Europa no resolta. Rússia un gegant incert: el desmembrament de l’antic

bloc soviètic

METODOLOGIA:
Mitjançant la lectura d’articles de la premsa diària, anar repassant els conflictes geopolítics del món,
encarregant als alumnes treballs de comentari i debat d’alguns dels temes més candents del moment
(Golf Pèrsic, Israel-Palestina, Índia-Paquistan, Corea, Irlanda del nord, Balcans, etc.). El mecanisme
serà seguir la pautamarcadaper l’actualitat. L’objectiu final no és explicar tot el temari aquí descrit, sinó
aprofundir i seguir aquells afers demajor interès.Així els temes a tractar seran a proposta de l’alumnat,
que regularment aportaranunarticlenouper comentar

AVALUACIÓ:
Un 60% de la nota final correspondrà a la nota dels comentaris de les notícies que és faran al llarg del
curs. L’altre 40%de la nota correspondrà a un examen dels temes tractats a classe o bé a un treball final
segons decideixi el professor ameitat del quatrimestre tot veient l’evolució del grup.El professor afegi-
rà també sobre la nota final, i amb un marge de -1,5 fins a +1,5 punts, una valoració subjectiva sobre
l’actitud de l’alumne en quant a l’assistència i la participació activa a les sessions, debats i comentaris
proposats a classe Suspesos i recuperació: L’avaluació continuada (amb participació i fent els comenta-
ris) acaba amb la convocatòria de juny. La recuperació de setembre i les següents convocatòries seran
sempre amb examen i sensemés aspectes per avaluar. Comdiu el programa de l’assignatura els temes a
tractar a l’examen, i per tant a avaluar, seranels quehagi proposat l’alumnat a classe

BIBLIOGRAFIABÀSICA
Albiñana,Antonio. [Coord.] (2003):Geopolítica del caos.Amb pròleg deM.VázquezMontalbán i intro-
ducciód’IgnacioRamonet.Ed.Debate.Col.Temas adebate.Madrid.

Blouet,BrianW. (2001):Geopolitics and globalization in the twentieth century.ReaktionBooks.London.
Castells,Manuel (1999):Laerade la información: economia, sociedady cultura. (3 volums).Alianza.Madrid.
Fukuyama,Francis (1994):El fin de lahistoria y el últimohombre. Planeta-Agostini.Barcelona.
George, Susan (2001):El informeLugano. Icària.Barcelona.
George, Susan (2003):Laglobalizaciónde los derechos humanos.Crítica.Barcelona.
Heisbourg,Françoise (2002):Hiperterrorismo lanuevaguerra. EspasaCalpe.Madrid.
Huntington, Samuel P. (1997): El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Paidós.
Barcelona.

LópezTrigal, Lorenzo (1999):Geografía política.Cátedra.Madrid.
Moscovivci,Pierre (2001):L’Europe, une puissance dans lamondialisation. Seuil. Paris.
Taylor,Peter J. (2002):Geografía política: economiamundial, estado-nación y localidad.Trama.Madrid.
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NouPeriodisme(LLE)

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
1.Analitzar els antecedentsdelNouPeriodisme.
2.Realitzarparal·lelismes entreperiodisme i literatura, ficció i no ficció.
3.Estudiar els principals autorsdelNouPeriodisme.
4.Realitzar un treball “a l’estil de”.
5. Interpretar el contexthistòric i polític.

CONTINGUT:
1.1Quèes?
1.2Criteris a tenir encompte
1.3Objetivitat
1.4Veritat
1.5Narrador
1.6Art vsperiodisme

2.1La ficció vs lano ficció
2.2La importànciade lanovel·la als origensdelNouPeriodisme
2.3Les cròniqueshistòriques
2.4Lanovel·la
2.5Lano ficció a lamanerade la ficció

3.1MarkTwain.Obra i contexthistòric
3.2GeorgeOrwell.Obra i contexthistòric
3.3ErnestHemingway.Obra i contexthistòric
3.4Elnovel·lista comaperiodista
3.5Elperiodista comanovel·lista

4.1Lanovel·la deNoFicció (Faction)
4.2TrumanCapote.Obra, context i futur.
4.3NormanMailer.Obra, context iVietnam.

5.1NewJournalism.El concepte.
5.2El casdeRollingStone.
5.3TomWolfe
5.4TerrySouthern
5.5GuyTalese

6.1Elperiodismegonzo
6.2El casHunter S.Thompson
6.3MiedoyascoenLasVegas.Obra i influències
6.4Repercusions
6.5Pel·lícula

7.1El llenguatge impressionista
7.2La influencia cinematogràfica: JoanDidion i JohnDunne.
7.3Obres i repercussió
7.4Lesnovel·les deTomWolfe.Deutes alNouPeriodisme

8.1Reportatged’investigació.RichardKapuscinski
8.2Elperiodismemusical. L’entrevista.
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8.3El casbritànic.TheFace,MirandaSawyer iZadieSmith.
8.4Rock iNouperiodisme
8.5Eldocumental, la ficció.
8.6Extremsactuals: el documental fictici: 24hourpartypeople

9.1ElNouPeriodismeencastellà.
9.2.Espanya: Juan JoséMillas
9.3:Llatinoamèrica:RicardoPiglia iTomásLeoyMartínez

AVALUACIÓ:
Avaluació contínua a través de les lectures recomanades, exercicis a classe i treball escrit, ambun 100%
de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
Wolfe,TomElNuevoPeriodismo, Barcelona:Anagrama, 1977.
Orwell,GeorgeHomenatge aCatalunya, Barcelona:Destino, 2003.
Hemingway,ErnstMuerte en la tarde, Planeta/RandomHouseMondadori, 1996.
Capote,TrumanASangre fría,Barcelona:Anagrama, 1993.
Mailer,NormanLos ejércitos de la noche, Barcelona:Anagrama, 1993.
Thompson,Hunter S.Miedo yAsco enLasVegas,Barcelona:Anagrama, 1993.
EloyMartínez,TomasSantaEvita, Barcelona:Anagrama, 2002 / SeixBarral 1997.
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CríticaAudiovisual iMultimèdia (LLE)

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Assignatura teòrica i pràctica destinada a aprendre a mirar i valorar els productes audiovisuals.
S’estudiaran i s’analitzaran diferents fragments audiovisuals amb la intenció de conèixer bàsicament el
llenguatge cinematogràfic així com també els formats televisius i altres relats audiovisuals a la xarxa. La
finalitat única és expressarper escrit una valoració críticade l’objecte visionat.

CONTINGUT:
1.Crítica cinematogràficadesprésdel cinema

-Definicions, utilitat i viabilitat.
- Impasse actual.
-Històriade la crítica cinematogràfica
-Nord-Amèrica –AndrewSarris
-França–CahiersduCinema
-Espanya–Film ideal/Vuestro cine
-Catalunya–JoséLuisGuarner.

2.Teoria i crítica. Influènciesde la lingüística, la psicologia, la narratologia
-Antecedents i inicis, teoriadel cinema.
-Formalistes russos, escoladeFrankfurt i políticadels autors.
-Estructuralisme i semiologia, feminisme, teoriespostcolonials.
-Posmodernisme,multiculturalisme, teoriespostcine.

3.Anàlisi relats audiovisuals.El filmcoma text
-Procediments.
-Anàlisi components cinematogràfics: codis visuals, gràfics i sonors.
-Anàlisi de la representació: l’espai i el tempscinematogràfic.
-Anàlisi narratiu: personatges i esdeveniments.
-Anàlisi comunicatiu: puntsde vista.Lamirada i els seus recorreguts.

4.Estètica i cinema
-L’enunciació fílmica.Relat i narració.
-Elmuntatge.
-El realismeenel cine.
-Cinema i llenguatge.La intel·ligibilitat del film.
-L’espectadordecinema.La identificació.
-Cinema i música.

5. La indústria cinematogràfic
-Distribució global.
-Cinemesnacionals.
-Productores audiovisuals
-Consumcinemaogràfic.

6.Publicacions
-Revistes especialitzades
-Publicacions genèriques
-Revistes en línia
-Comsobreviure a la sobreinformació.

7. Festivals cinematogràfics
-Novetats,modes i premis
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- Formats
-Circuits alternatius.

METODOLOGIA:
L’assignatura dóna prioritat a les classes pràctiques. S’incidirà especialment en el visionat de fragments
audiovisuals il·lustratius dels temes a tractar acompanyats també del seu comentari i explicació.
Igualment es comentaran i debatran a clase articles, critiques i opinions contraposades referents a dife-
rents aspectes del món audiovisual. La part teòrica es proporcionarà mitjançant clases presencials, el
lliuramentdedossiers de textos fotocopiats i apuntspenjats a l’aula virtual. .

AVALUACIÓ:
-Cincpràctiques (crítiques) obligatòries i esglaonadesdurant el curs sobre cinc relats audiovisuals dife-
rents seleccionades pel professor: pel·lícules en sales, programes televisius, vídeos a la xarxa o amb
DVD.L’extensió seràd’unapàgina.
-Dos exàmens parcials dividits cadascun en dues parts. Una primera part consistirà en el comentari
d’un fragment fílmic, televisiu o de la xarxa prèviament visionat i debatut a classe durant el curs. La se-
gona part de l’examen parcial tindrà un contingut teòric corresponent a la matèria inclosa en els dos-
siers de textos fotocopiats així comenels apuntspenjats a l’aula virtual.
-Un treball final de 12-13 pàgines relacionat amb elmón audiovisual de temàtica lliure i obert al gust de
l’estudiant però que haurà d’obtenir el vistiplau i el consentiment corresponent del professor. El tre-
ball serà, per tant, tutoritzatpel professor: seguiment, pautes i dates.

Lapuntuacióde lesdiferentsparts avaluades seria la següent:

-cincpràctiques = 20%nota
-dos exàmensparcials = 20+20=40%nota
-treball final = 40% nota

Es valorarà especialment l’assistència a les classesdurant el curs.

BIBLIOGRAFIA:
Amela,Victor-M.La televisió espectacle.UOC,Barcelona, 2008
Aumont, Jacques; Bergala, Alan; Marie, MicheL;Vernet, Marc. Estética del cine. espacio fílmico, montaje,
narración, lenguaje. PaidósComunicación 17.Barcelona, 1993

Balló, Jordi. Imatges del silenci. Els motius visuals en el cinema. Ed. Empúries. Biblioteca universal 142.
Barcelona, 2000

Balló, Jordi i Pérez, Xavier. La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema. Ed. Empúries.
Bibliotecauniversal.Barcelona, 1995

Balló, Jordi iPérez,Xavier.Jo jahe estat aquí.Ficcions de la repetició. EditorialEmpúries.Barcelona, 2005
Bazin,André. ¿Quées elCine?Madrid:Rialp, 1990.
Bordwell,David; Staiger, Janet;Thompson,Kristin.El cine clásico deHollywood. Estilo de producción ymo-
dode producciónhasta 1960. Paidós comunicacion79.Barcelona, 1997.

Bou,Núria.Lamirada en el temps.Mite i passió en el cinemadeHollywood. Edicions62.Barcelona, 1996
Cabrera Infante,G.CineoSardina.Madrid:Alfaguara, 1997.
Catalá, JosepMª.Pasion y conocimiento.Cátedra.Madrid, 2009
De Baecque, Antoine. Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia. Paidós comunicación 161.
Barcelona, 2005

Garci, J. L.Morir de cine.Madrid:NickelOdeon, 1996.
Juliachs, Ignasi iLosilla,Carlos.Lamemòria crítica.Accec.Barcelona, 1997
Llipovetski, Gilles i Serroy, Jean. La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna.
Anagrama.Colecciónargumentos.Madrid, 2009
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Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicacion. La imagen en la era digital. Paidós comuni-
cación.Barcelona, 2005

Martin,Marcel.El lenguaje del cine.Colecciónmultimedia.Gedisa audiovisual.Barcelona, 2008
SánchezNoriega, José Luis.De la literatura al cine.Teoria y análisis de la adaptación. Paidós comunicación.
Barcelona, 2000

Peña-Ardid,Carmen.Literatura y cine.Colección signoe imagen.Cátedra.Madrid, 1992.
Stam,R.Nuevos conceptos en la teoriadel cine.Barcelona:Paidós, 1999.
Tejada,Carlos.Arte en fotogramas.Cine realizadopor artistas.Cátedra.Madrid, 2008
Truffaut,F.El cine segunHitchcock.Madrid:AlianzaEditorial, 1974.
Tuvau, I. Critica cinematográfica española. Bazin contra Aristarco: La Gran controversia de los años
60.Barcelona:EdicionsUniversitat deBarcelona, 1983.

Zunzunegui, Santos.Pensar la imagen.Cátedra,Colección signoe imagen.Madrid, 1995
DiversosAutors. JoséLuisGuarner.Autorretratodel cronista.Barcelona:Anagrama, 1994.
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PeriodismeAnglosaxó (LLE)

CRÈDITS: 6

AIMS:
TheAnglosaxon Journalismcourse aims to familiarise studentswith the traditions of journalistic prac-
tise in theUnited States andUnitedKingdom.The focus will be on the relationship between all forms
ofmedia and broader society, looking at the role of themedia as a political and societal institution and
examiningethical issues throughauthenticmedia sources.

Theobjectiveof the course is that studentsdevelopa full understandingofnotonly theUSandUKme-
dia, but also the societies in which they exist.The historical, political and cultural contexts of the two
Stateswill be studiedandanalysed indepth.

Students will be encouraged to take on a critical approach and to interact and debate within the class-
roominorder todevelopanalytical andcommunication skills.

COURSEDESIGN:
The course is divided into thematic blocks and the methodology is interactive. As students become
more familiarwith the themes covered anddevelop the core skills includedwithin the course, theywill
take on a greater role within the classes. Students will be required to read numerous articles and listen
to podcasts in order to participate in class activities. Films and documentaries will also be used to illus-
trate key issues within themedia.The issues covered in the thematic blocks will be illustrated with re-
ference tocases in theUKandUS.

All classes will be carried out in English. Although effective communication is a key element of the
course, this is not a languagecourse and, as such, linguistic abilitiesplaynodirectpart in evaluation.

EVALUATION:
The finalmark is based on thework that students do throughout the course.This includes a classmark
(attendance and participation in class activities); written assignments; and a presentation.There is no
exam.

Thebreakdown is as follows:

Classmark40%
Writtenassignments 30%
Bookreview30%

CONTENT:

Block1:USHistoryandValues
FoundingFathers and religion
Individualismandmoralism
Laissez faireVswelfare state
History andcurrent situationof theUSmedia

Block2:Historyof theBritishpress
Radical press andcontrols
Taxationandcensorship
Pressbarons

Block3:Mediaandgovernment relations
Cosyor confrontational
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Themedia as theFourthEstate
McCarthyism
Media andwhistleblowing
Scandals
Does the tailwag thedogor thedogwag the tail?
Eurosceptismand theUKpress

Block4:Ownershipandresponsibility
TheMurdochEffect
TheBBCmodel
TheNixondealwith themedia

Block5:Controlling themedia
Self regulationand thePressComplaintsCommission
The roleofwatchdogs
Self-censorship andadvertising

Block6:Balance, truthandpress freedomintheUSmedia
TheRepublicanNoiseMachine
Theblogosphere and talk radio– a vicious cycle
Balancedoesn’t equal truth
First amendment and themarketplaceof ideas
Protectionof sources
TheCenter forPublic Integrity

Block7:Foreignpolicy,warandthemedia
TheCNNEffect inSomalia
BBCand theFalklands
Themedia as a governmentmouthpiece
Waron terror andpress freedom

Block8:Newmedia trends
Digitalmedia and theUKpress – tochargeornot tocharge
Dumbingdown for a consumergeneration
Thevalueof spin

Block9:Mediaprejudiceandsocial issues
Class issues and taboos
Prejudice and truthful reporting

BIBLIOGRAPHY:

Books
Brock,D. (2004),TheRepublicanNoiseMachine:Right-WingMediaandHowitCorruptsDemocracy,Crown
Publishers

Curran, J.&Seaton, J. (1997)PowerwithoutResponsibility: thePress andBroadcasting inBritain,Routledge,
London

Davis,N. (2009)FlatEarthNews:AnAward-winningReporterExposesFalsehood,Distortionand
Propaganda in theGlobalMedia,Vintage,London

Kovach,W. (2007)Elements of Journalism,ThreeRiversPress
Lipset, S. (1997)AmericanExceptionalism:ADouble-edgedSword,W.W.Norton&Co,NewYork
Louw,E. (2005)TheMediaandPoliticalProcess, Sage,London
Williams,K. (1998)GetMeaMurder aDay!AHistory ofMassCommunication inBritain,Arnold,London

Newspapers/Magazines/Web/Radio
NewStatesman–PeterWilby’sMediaColumn
TheGuardianMedia
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www.medialens.org
BBCRadio4–TheMediaShow

Films
TheStateofPlay
GoodNight andGoodLuck
TheYearofLivingDangerously
All thePresident’sMen
UnderFire

GUIADEL’ESTUDIANT 2011-2012 LLICENCIATURADEPERIODISME 101



TallerAvançatdeRàdio (LLE)

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
Eldominidel llenguatge radiofònic s’aconsegueix amb l’aplicaciópràcticadels coneixements adquirits.
És per aquest motiu que el Taller avançat de ràdio és una assignatura en què els estudiants posen en
pràctica, de forma regular i continuada, les seves habilitats en el mitjà per millorar la seva formació i el
domini sobre el llenguatge i la tècnica radiofònics.

OBJECTIUS:
El principal objectiu de l’assignatura és que els estudiants apliquin de forma pràctica els coneixements
que han assolit al llarg dels cursos anteriors sobre elmitjà radiofònic. Es tracta que els alumnes aconse-
gueixin, a partir de la pràctica,millorar els seus coneixements sobre la ràdio i aprofundir en el funciona-
mentdelmitjà, desde la redacció i la locució fins a laproducció tècnicad’unprogramadecontinguts.

AVALUACIÓ:
Treballs pràctics realitzatsdurant el curs: 70%de lanota final.
Pràctica final: 20%de lanota final.
Assistència i participació a classe: 10%de lanota final.

METODOLOGIA:
Aquesta és una assignatura eminentment pràctica. Des del primer fins a l’últim dia de curs, els estu-
diants desenvoluparan lamatèria a l’estudi de ràdio, i serà amb el treball tècnic que s’assimilaran els co-
neixements teòrics. Els estudiants s’organitzaran per equips de treball amb els quals realitzaran unma-
gazine radiofònic setmanal, i es repartiran les tasques de conducció i de realització tècnica, demanera
que es desenvoluparan els diferents rols existents a la ràdio. Pel seu caràcter pràctic, l’assistència a clas-
se ésobligatòria en totes les sessions.

BIBLIOGRAFIA:
Balsebre,Armand.El lenguaje radiofónico.Madrid:Cátedra, 1994.
Balsebre,A.,Mateu,M.;Vidal,D.Laentrevista en radio, televisión yprensa.Madrid:Cátedra, 1998.
Cuní, J.Laràdio que triomfa.Abecedari d ’això que endiemmagazín. Barcelona:Pòrtic, 1999.
GonzálezConde,M.J.Comunicación radiofónica.Madrid:Universitas, 2001.
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TallerdeFotografia i Il·luminació (LLE)

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Assolir uns coneixements avançats en el procés fotogràfic digital, així com en les seves eines de pos-
tproducció. I introduir-se en les tècniquesd’il·luminacióenplató fotogràfic.
Aconseguir elaborar undiscurs visual propi a partir d’un encàrrec professional o d’una inquietudperso-
nal.
Per tal d’assolir aquests objectius s’impartiran coneixements teòrics que seran portats a la pràctica als
diferentsplatósde fotografia..

CONTINGUT:
-Diferències entre fotografia analògica i digital, avantatges i inconvenients
- Software i càmeresdelmercat:Nikon,Canon,Hasselblad,CaptureOne,Leaf....
- Procés fotogràficdigital: tipusdeCCDdelmercat i funcionament
-Calibratgedelmonitor.
-Resolució, qualitat imida de la imatge. Formats d’arxiu fotogràfic digital, característiques de captura i
postproducció
-Mètodesd’emmagatzematgede la imatgedigital

Pràctica.Comparativa analògica/digital

Luminometria:
-Teoriade la llum ipropietats: intensitats, fonts.....
-Color i temperaturade la llum.Balançdeblancspersonalitzat
-GrausKèlvin, colorímetres...

Fotometria:
-Aparells de mesura i funcionament: fotòmetre de mà, fotòmetre integrat, càlcul del gris mig de la
imatge...
-Mesuradels diferents tipusde llum: incident, reflectida, flash

Exercici pràcticper resoldre a classe i a l’estudi

- Il·luminació natural i artificial, flash, tipus de focus i complements: espots, lents fresnel, finestres, pa-
raigües, viseres, panells d’abella....
- Il·luminacióbàsica, llumde fons, sumade llums imètodedelsnúmeros guia
-Funcionsde les llums, il·luminació en triangle, retrat i grups
-Control del contrastper il·luminació.
-Càlcul i correcciódedominantsdecolor

Tipusde fotografia al carrer:
-Retrat
-Fotoperiodisme
-Casaments
-Documental
-Fotografiad’autor

Tipusde fotografiad’estudi:
-Retrat
-Moda
-Bodegód’alimentació
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- Fotografiade reproducció
-Macrofotografia

Anàlisi de fotògrafs relacionats ambelsdiferents àmbitsde la fotografiad’estudi:Biografia i obra.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura es farà a través d’exercicis pràctics en l’horari de classe i l’elaboració de tre-
balls fotogràfics a fora.
L’assistència a les classes ésmolt important.
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Infografia II (LLE)

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Capacitar l’estudiant per entendre i crear infografies interactives per a publicacions on-line utilitzant
tots els recursos gràficsdel disseny.
El programaproporciona els coneixements teòrics i pràctics inherents al desenvolupament del disseny
multimèdia destacant el tractament dels gràfics informatius dinàmics com a noves formes expressives
delsmitjans audiovisuals.

CONTINGUT:
1.Noves formesnarratives a la infografiamultimèdia
-Diferènciesde les formesnarratives
-Avantatgesde lesnovespossibilitats
-Funcióde la infografia a internet
-Amplificacióde la informació
-La tecnologia al servei de la infografia interactiva

2.Dissenyde la informació al procés infogràfic
-Límitsde la infografiamultimèdia
-Qualitats de l’infografista interactiu
-Diferències respectede la infografia impresa
-L’úsde la imatge i les sevesnovespossibilitats
-Lesnovesmaneresdeplantejar la informació

3.Elements i estructuradels infogràficsmultimèdia
- So
-Vídeo
-Moviment vectorial
-Animació
- Interface
-Navegació

4.Variables gràfiques
- Infografia on-line fotogràfica
-Infografia on-line il·lustrada
-El collage a la Infografia on-line
-La «timeline» interactiva
-Tipografia i color

METODOLOGIA:
L’ensenyamentprivilegia l’aprenentatgedels següents coneixements:
-Conèixer i analitzar la importànciade la infografia alsmedis interactius
-Controlar el procésde realitzaciód’una infografia fins a la sevapublicació
-Conèixer les eines tècniques i els recursos gràficsper a la creaciód’una infografia
-Crear infografies enfocades apublicacionson-line i electròniques
-Dominar els recursos gràficsper a la seva realitzaciómitjançant eines informàtiques adequades.

AVALUACIÓ:
Treballs pràctics:Durant el curs es realitzaran treballs pràctics (60%de lanota final)
Examende final de curs ambunvalor tota equivalent al 40%de lanota final.
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BIBLIOGRAFIA:
NigelHolmes,TheBest inDiagrammaticGraphics.Rotovision (March 1, 1994).
PaulMijksenaar,Una introducciónalDiseñode la información.Mèxic:GG.
TrevorBounford,DiagramasdigitalesCómodiseñar y presentar información gráfica, Barcelona:GGDiseño.
MichaelBurke,PeterWildbur, Infográfica. Soluciones innovadoras en el diseño contemporáneo.
SocietyofNewsDesign,Malofiej 11 premios internacionales de infografía. IndexBook.
Cases i associats,Diseñode informaciónproyectos 2003-2004. Sol 90.
JoanCosta,LaEsquemática, visualizar la información. Barcelona:Paidós.
RonnieLipton, InformationGraphics andVisualClues–new inpaperback.
Communicating Information throughGraphicDesign.
DePablos, JoséM, Infoperiodismo.El periodista como creador de inforgrafía,Madrid: Síntesis, 1999.
GädeReinhard,Diseñode periódicos. Sistemas ymétodos.Barcelona:GGDiseño.
AdrianFrutiger,Signos, símbolos,marcas, señales.Barcelona:GGDiseño.
Blackwell, L.Tipografía del sigloXX. Barcelona:GustavoGili, 1998.
Society forNewsDesign, 2002.TheBestofNewspaperDesignSociety forNewsDesign.
Casasús, J.M.;NuñezLadeveze,L.Evolución yanálisis de los géneros periodísticos. Barcelona:Ariel, 1991.
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PeriodismeEuropeu(LLE)

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
L’objectiu principal és treballar els instruments necessaris per desenvolupar la tasca de periodista
d’informació internacional enuna redacciód’unmitjà generalista obé especialitzat. Es concreta ambel
seguiment de l’actualitat mundial, coneixements sobre la integració europea, comprensió dels esdeve-
niments i desenvolupamentde la capacitatde situarun fetdins el seucontext.

CONTINGUT:
Integració europea: origen, desenvolupament i evolució.
Marc institucional de laUnióEuropea: origen, desenvolupament i evolució.
Accés a la informació i documentació europea: fonts, corresponsals.
Anàlisis delsmitjans especialitzats:Premsaescrita,TVi internet.

METODOLOGIA:
La dinàmica de les classes serà: classes teòriques i pràctiques (exercicis, debats, discussions, etc.); tam-
bé treballs pràctics engrup i exercicis individuals.

AVALUACIÓ:
Lectures recomanades, exercicis a classe i treball escrit 60%
ExamenFinal 40%

BIBLIOGRAFIA:
Budge, I.;Newton,K.Lapolítica de la nuevaEuropa.Akal, 2001.
Ahijado,M.Historia de laUnidadEuropea. Pirámide,Madrid 2000.
Carpentier, J; Lebrun,F.Brevehistoria deEuropa.Alianza,Madrid 1994.
Vilariño,E.Laconstrucciónde laUniónEuropea.Arcolibros,Madrid 1992.
Mammarella,G.Historia deEuropa contemporáneadesde 1945hastahoy.Ariel,Barcelona 1996.
Viesca, J.LaUniónEuropea en Internet.Madrid:AnayaMultimedia, 1998.
Martín González, Y. La documentación y los servicios de información del Parlamento europeo. Gijón, Trea,
2002.

Sanchez-BravoCenjor,A.La información en laComunidadEuropea.Madrid, Síntesis 1993.
MangasMartín,A.;LiñanNogueras,D.J.: Instituciones yDerechode laUniónEuropea.Tecnos 2002.
Cecchini,P.;Garrigues,A.; Illescas,R.LaUniónEuropea.Madrid:McGraw-Hill, 1994.
Company, F.;Vilarmau, J.; Cervantes,A.Euro diccionari. Barcelona:Generalitat deCatalunya.Departa-
mentd’Ensenyament, 1992.

Delors, J.Elnuevo concierto europeo.Madrid:Acento, 1993
Gueguen,D.Guíade laComunidadEuropeadespués deMaastricht. Barcelona:Bosch, 1999.
GutiérrezEspada,C. El sistema institucional de laUniónEuropea.Madrid:Tecnos, 1993.
Isaac,G.Manual de derecho comunitario general. Barcelona:Ariel, 1991.
Laguna, J.M.Historia de laComunidadEuropea. Bilbao:Mensajero, 1991.
Louis, J.V.El ordenamiento jurídico comunitario. Brussel·les:OPOCE, 1991.
Medina,M.HaciaunaConstitución europea.Valladolid:UniversidaddeValladolid, 1994.
Metcalfe, L. La Comisión Europea como una organización-red. Revista de Gestión y Análisis de Políticas
Públicas, 1995.

Morata, F. Unión Europea, administraciones públicas y mercado interior. Revista de Gestión y Análisis de
PolíticasPúblicas, 1995.
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MuñozMachado, S.LaUniónEuropea y lasmutaciones delEstado.Madrid:AlianzaEditorial, 1993.
Nicoll, W.; Salmon, T. Understanding the New European Community. Londres: Harvester Wheatsheaf,
1994.

Tamames,R.LaUniónEuropea.Madrid:AlianzaEditorial, 1995.
Truyol y Serra,A.La integraciónEuropea. 1995.
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DissenyAvançatdeWebs (LLE)

CRÈDITS:6

La asignatura culmina una serie de conocimientos trabajados enotras asignaturas, comoFonaments de la
Comunicació Digital o el Taller de Comunicació Interactiva. Esta es la fase final del trayecto donde se pro-
fundiza en aspectos vinculados al desarrollo de proyectos webs y al fenómeno de laWeb 2.0. De forma
paralela seutiliza el softwareMacromediaFlashMX, complementario alDreamweaver.

CONTENIDOS:
1.LosPrincipiosbásicosde laWeb2.0.
2.Herramientas informáticas acordespara cadaproductoweb.
3. Integracióndeherramientasde laWeb2.0
4.El espaciode trabajo enMacromediaFlashMX.Gráficos y textos.
5. Integracióndeherramientasde laWeb2.0
6.Creaciónyediciónde símbolos y animaciones.
7. Interacciónbásica.Vídeoy sonido.
8.Diseñodeproyecto final de asignatura
9.ConceptosbásicosdeActionScript. PublicacióndedocumentosdeFlash.
10.Etapa final de realización del proyectoweb de elaboración enFlash, en base almarco conceptual y a
losusosdados enclase.

METODOLOGÍA:
Seminario-taller proactivo para conceptualizar y proyectar un producto web de calidad, valorando y
desarrollando las categorías y propiedades a tener en cuenta como modelo de buenas prácticas.
Conocer y ejercitar las funciones básicas de la herramientaMacromedia FlashMX. Comprender su uso
apropiado, con el objeto de realizar proyectos propios e integrarse y aportar ideas en potenciales equi-
posde trabajo.
Conocer y aplicar las herramientas de laWeb2.0, promoviendo aplicaciones estándar pero con integra-
cióndeproductos ya existentes yde accesogratuito.

EVALUACIÓN:
Trabajosprácticos:
-Elaboración de un proyecto final de sitioweb realizado con integración deDreamweaver, Flash y apli-
cacionesde laWeb2.0. (50%de lanota final)
-ExámenesParciales (25%de lanota final)
-EjerciciosdeClase (25%de lanota final)

BIBLIOGRAFÍA:
http: del.icio.us/comunicacion_interactiva
http: del.icio.us/digitalismo/web_2_0
What IsWeb 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Tim
O’Reilly. 2005

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
Versiónencastellano:
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146

Rojas, Octavio L.; Alonso, Julio; Antunez, José Luis; Orihuela, José Luis; Varela, Juan. 2006. Blogs. La
Conversación En Internet Que Está Revolucionando medios, empresas y a ciudadanos. Madrid: ESISC,
2005.
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Pardo Kuklinski, Hugo. Categorías y propiedades de un modelo de aplicación web institucional universitaria.
Tesis doctoral, 2004.

Nielsen, Jakob.Usabilidad.Diseñode sitiosWeb,Madrid:PrenticeHall, 2000.
Lynch,P.Horton, S.Principios deDiseño básicos para la creaciónde sitiosweb.Méxic:GustavoGilli, 2002.
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PeriodismeGastronòmic (LLE)

CRÈDITS: 6

OBJETIVOS:
Preparar l’alumnat amb les eines necessàries perquè pugui exercir el periodisme gastronòmic bàsica-
ment en premsa escrita, però també en ràdio i en televisió. S’explicarà com redactar una crítica gastro-
nòmica i un reportatge, i també les tècniques per elaborar-ne a la ràdio i a la televisió. Cuiners i somme-
liers assistiran a classe per donar a conèixer la seva activitat. Amés, es faran pràctiques a restaurants i
altres llocs gastronòmicsde la ciutat.

CONTINGUTS:
- Introduccióalperiodismegastronòmic
Objectiusde l’assignatura i anàlisi delmoment actual
Mitjansdecomunicaciógastronòmics (premsa, ràdio i tv): quins són, què fan
Quèés la cuina catalana i comesprojecta a l’exterior
Genisdel foc: quines són lesprincipals fontsdenotícia enperiodismegastronòmic
Tipusdecuinaquepractiquenels genis del foc aCatalunya
Xerradad’uncuinerde lanova fornadadecuina catalana contemporània.
-Premsaescrita
Comes redactaun reportatge: fonts, estils, bibliografia
Comes redactaunacrítica gastronòmica: quèenvol saber el lector
Comelabora crítiques gastronòmiques lapremsaescrita:mètodes imaneresde redactar
-La fotografiaenpremsaescrita
Comes fan les fotografiesdegastronomia
Comsón lesportadesde les revistesdegastronomia
Repàsde revistesdegastronomia
-El vi
MapavinícoladeCatalunya
Denominacionsd’OrigendeCatalunya (quèésunaDO)
La revolució a la vinya i al celler: estan a lamateixa altura el vi que la gastronomia aCatalunya?
Saber llegir unaetiqueta
El tast dels vins: passosnecessaris (teoria i pràctica ambunsommelier)
-Lagastronomiaa la ràdio i a la televisió
Visionatde reportatgesdeTv3

METODOLOGIA:
El coneixement de la teoria, i l’estudi de la pràctica delsmitjans, ajudarà a elaborar exercicis pràctics in-
dividuals que es comentaran a classe. Es visitaran situacions reals, on els alumnes hauran d’entrevistar
protagonistes del món de la gastronomia. Tot plegarà servirà perquè l’alumne aprengui a redactar res-
senyes i reportatgesdegastronomia.

AVALUACIÓ:
Durant tot el curs es faran treballs pràctics individuals que suposaran el 60%de la nota final.Al final de
cadaunitat hi hauràuna avaluació teòrica, queprendrà formacoma treball o comaexamen, i que repre-
sentarà el 40% restant. Per aprovar l’assignatura, és necessari haver entregat totes les pràctiques i ha-
ver-les superades.
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BIBLIOGRAFIA:
ElGranLlibre de laCuinaCatalana. JosepLladonosa iGiró.Ed.Empúries
Lamillor cuinades bolets. LlorençPetràs.Ed.Empúries
Els genis del foc. PauArenós iAlbertBertran.Ed.,Empúries
Atlasmundial del gastrónomo. Ed.Blume
DiccionarioSalvat del vino.MaurioWiesenthal
Conocer el vino. JoannaSimon.Ed.Blume
Elvi neix a lavinya.MàriusFuertes iMateu.Ed.Cossetània
Elquehemmenjat. JosepPla.Ed.Destino
Cròniques del camp. PerePuigbert.Ed.Columna
Lamemòriadels plats. PauArenós.AraLlibres
El grandiccionario de cocina. JorgePrádanos.RBA
Plats ambhistòria. JosepLladonosa.Ed.Empúries
Enòlgs, cuiners, amics. FrancescCasas
Lacuinamés fàcil imodernaambCarmeRuscalleda.SalsaBooks
Miscelánea gastronómicadeSchott. BenSchott.ElAlepheditores
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EstructuraAudiovisual I (LLE)

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
L’assignatura pretén conèixer la situació actual de la indústria cultural internacional, així com la catala-
na i espanyola.

CONTINGUT:
1. IndústriesCulturals
-Desenvolupament
-Polítiques culturals
-Tipologia
-Elsmitjansdecomunicació: de la transnacionalització fins a la globalització
-Grans gegantsmundials de la comunicació
2.LaPremsa
-Evolucióhistórica: formaciódels primers grupsdecomunicació
- Situació actual enel sectorde lapremsa
-Ladigitalitzacióde lapremsa
-Grups empresarials nacionals
3.Televisió
-Evolucióhistòrica
-Concentracions
- Internacionalització
-Producció
-Consum
-Situació actual del servei públic
-Grups empresarials nacionals i implicació estrangera
4.Ràdio
-Evolucióhistòrica
-Concentració i oligopoli
-Expansió internacional
-EmissorespúbliquesDABinous suports (la ràdiodigital)
-Grups empresarials
5.Cine
- Situaciódelmercat
-Producció
-Distribució
-Exhibició
-Cinemaactual
-Grups empresarials
6. Sectordiscogràfic
-Context internacional
-Multinacionals i independents
-Mercatnacional i internacional
-Professionalització i pirateria
-Música a la xarxa
-Grups empresarials
7.La indústriadel videojoc
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-Ofertanacional i internacional
-En línia
-Marketing i promoció
-Consum
-Grups empresarials

METODOLOGIA:
Els coneixements de l’assignatura es poden seguir a través dels apunts i articles de lectura obligatòria,
així com les classes pràctiques (exposicions i debats). L’assignatura, a banda, treballarà amb pràctiques
individuals i grupals. El curs és presencial, no s’acceptarà cap altra mètode de seguiment de
l’assignatura.

HORARID’ATENCIÓ:
Dilluns 10-12h.
Dimarts 15-15,30h.
Dimecres 11-12h.
Cal concertarhoraprèviament

AVALUACIÓ
Examen final: 60%
Treballs pràctics: 30%
Assistència a classe, participació i activitats individuals: 10%

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Bustamante,Enrique (1998)La televisión económica.Financiació, estrategias ymercados. Barcelona:Gedisa.
Comunicación y cultura en la eradigital: industrias,mercados y diversidad enEspaña (2002)Barcelona:Gedisa
Díaz Nosty, Bernardo (Dtor.) (2006) Tendencias 2006. Medios de Comunicación. El año de la televisión. Ed.
FundaciónTelefónica.

Flichy, P (1982) Las multinacionales del audiovisual. Por un análisis económico de los media. Barcelona:
GustavoGili

Frattini, E.; Colías,Y. (1996)Tiburones de la comunicación. Grandes líderes de los grupos multimedia.Madrid:
Pirámide (grandesnombres)

Herman,EdwardS.;McChesney,Robert (1999)Losmedios globles. Los nuevosmisioneros del capitalismo cor-
porativo.Madrid:Cátedra.

Levis,Diego (1997)Losvideojuegos, un fenómenodemasas. Barcelona:PaidósPapelesdeComunicación 17.
Miguel, J.C.Los gruposmultimedia (1993)Barcelona:Bosch.
Reig, Ramón (1998)Medios de comunicación y poder en España. Prensa, radio, televisión y mundo editorial.
Barcelona:PaidósPapelesdeComunicación 17.
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TallerdeTelevisió II (LLE)

CRÈDITS:6

DESCRIPCIÓ:
Assignatura taller d’experimentació de formats televisius. Les sessions es desenvolupen al plató on
l’estudiantdisposade tots elsmitjans tècnics.

OBJECTIUS:
ElTaller deTelevisió II està pensat per reflexionar i qüestionar els formats estàndard de l’àmbit televi-
siu. En l’entornde treball del plató s’analitzenprogrames i es busquen i s’experimenten fórmules televi-
sives basades en les possibilitats de la tecnologia digital, i en la consecució de noves formes d’ús delmit-
jà televisiu derivades de l’anàlisi de programes i del pensament periodístic i sociològic sobre els efectes
de la televisió. L’assignatura aprofundeix en l’adquisició de criteri periodístic i la formació de periodis-
tes creatius.

CONTINGUTS:
La ideologiade la televisió.
El periodisme i la televisió.Laproducció televisivade la realitat.
La crítica a la televisió.
L’estudidels efectes.
Anàlisi del discurs televisiu.
Lapreparaciódel periodista en l‘àmbit televisiu.
Laprogramació televisiva.Canals públics i privats.
Formats i programesestandarditzats.Anàlisi dels formats.
Novesperspectivesde la televisiódigital. Possibilitatsperiodístiquesdels nous formats.
Preparació i presentacióde formatsoriginals enelmercat català.

METODOLOGIA:
Les sessions combinen ladiscussió teòrica amb l’anàlisi, la ideació i la producciódeprogrames.
S’identifiquen i reforcen les habilitats de l’estudiant davant i darrera la càmera (documentació, redac-
ció, locució, presentació, organització).
Els estudiantspreparen treballs i presentacionsde forma individual i engrup.
El treball forade l’aula s’avaluaposteriormentde formaconjunta.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada, el que significa que l’assistència és fonamental, així com la realitzacióde cada
un dels exercicis i treballs en el moment previst segons el pla de treball. La no presentació/execució en
ladataprevista comporta lapèrduad’aquellapartde lanota.
Lanota constadequatreparts:

1-Redacció i presentacionsdavantdecàmera (20%)
2-Presentació i anàlisi d’un format televisiu (20%)
3-Propostes i experimentació al plató (20%)
4-Preparació, presentació i gravaciód’un format televisiuoriginal (30%)

BIBLIOGRAFIA:
Bandrés,E.;García, J.A.;Pérez,G.;Pérez, J.:Elperiodismo en la televisióndigital.Barcelona:Paidós,
2000.
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Barker,Chris.Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona:Paidós, 1999.
BarrosoGarcía, Jaime:Realizaciónde los géneros televisivos.Madrid: Síntesis, 1996.
Bourdieu,Pierre.Sobre la televisión. Barcelona:Anagrama, 1997.
CebriánHerreros,Mariano.La información en televisión.Obsesiónmercantil y política.Barcelona:Gedisa,
2004.

FernándezDíez,Federico;MartínezAbadía, José.Ladirecciónde producciónpara cine y televisión.
Barcelona:PaidósComunicación, 1994.

Guifreu, Josep.Elmeupaís.Narratives i combats per la identitat. Barcelona:PagèsEditors, 2001.
Lippman,Walter.Laopiniónpública. BuenosAires:CompañíaGeneralFabrilEditora, 1949.
Micó, JosepLluís.Teleperiodismedigital. Barcelona:Trípodos, 2006.
Palacio,Manuel.Historia de la televisión enEspaña. Barcelona:Gedisa, 2005.
Sáez,Ferran.Què ens passa?Subjecte, identitat i cultura en l’era de la simulació.Barcelona:Proa, 2003.
Saló,Gloria. ¿Qué es eso del formato?Cómonace y se desarrolla unprogramade televisión. Barcelona:Gedisa,
2007.

Sartori,Giovanni.Homovidens.La sociedad teledirigida.Madrid: Santillana, 1998.
Vilches,Lorenzo.La televisión.Los efectos del bien ydelmal. Barcelona:Paidós, 1996.
Violan,Enric.Comferunprogramaper a televisió.L’elaboració del projecte.De la ideaa l’emissió.Barcelona:
Publicacions iEdicionsUniversitat deBarcelona, 2008.
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TelevisióEducativa (LLE)

CRÈDITS: 6

DESCRIPCIÓ:
L’accés al coneixement i als continguts és i serà cada vegadamés apartir de codis audiovisuals , interacti-
us imultimèdia. La responsabilitat en l’accés al coneixement recau sobre els comunicadors i els educa-
dors com a creadors de continguts que es construeixen amb els llenguatges de les Tecnologies de la
Informació i de laComunicació.

OBJECTIUS:
Dotar dels coneixements per a l’anàlisi i relació dels processos essencials de la societat de la informació:
el procés comunicatiu i el procés educatiu.
Analitzar l’audiovisual comacontext formatiu.
Repensar l’educació en funcióde l’audiovisual.
Aprendre a crear i dirigir projectes multimèdia en l’àrea de la comunicació i l’educació, amb l’objectiu
final d’entendre l’edu-comunicació comelparadigmade la ciutadania visible.

CONTINGUT:
1.El binomi audiovisual / educació.

a.Noves formesdecomunicació, noves cultures
b.Elprocés comunicatiu vers el procés educatiu
c.L’audiovisual comacontext formatiu.
d.La informació forma i la formació informa

2.Noves formesdeprocessamentde la informació
a.Els llenguatges racionals i els llenguatges emocionals.
b.Del racional a l’emocional.
c.De l’emocional al racional.
d.La seducció comaexigència i garantiade l’eficàcia.

3.Criteris per a la construcciódenous llenguatges audiovisuals.
a.Els contingutsde risc.
b.Els contingutsde lanovaeradigital. Imatges televisives i televisiódigital.
c.Canvis de representació i percepció en la comunicació enxarxa.
d.Desenvolupament legislatiu i deontològic.Directivade la televisió sense fronteres.
e.Models d’elaboraciód’elements audiovisuals imultimèdia.

4.La ficció coma tutor informalde la societat.
a.Agents, rols i referents.
b.La realitat enun text

5.L’entornaudiovisual enconstant adaptació evolutiva. Incidència educativa.
a.De l’escriptura al hipermedia.
b.Quins llenguatgesper lesnovespantalles?
c.De la informació a l’oci global.
d.De l’analfabetisme tradicional a l’alfabetització audiovisual crítica.

METODOLOGIA:
Per assolir els coneixementsdel temari combinaremdos tipusdeclasse:
a)Les classesdebase teòrica.
b)Lespràctiques ambequips tècnicsones realitzaràun segment audiovisual de curtadurada.
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AVALUACIÓ:
1.Examen teòric escrit corresponent al temari de l’assignatura, documents, visionat i lectures de
l’assignatura (40%).
2.Realitzaciód’un segment audiovisual de curtadurada (40%).
3.Visionat, anàlisi i lecturade textdediferents llenguatges i formats (20%).

Per la qualificació final cal aprovar les tres parts.De no ser així esmantindrà la nota de les parts aprova-
des fins a la segonaconvocatòriade l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Delors, J.Educació:Hihaun tresor amagat adins, Barcelona:UNESCO, 1996.
Ferrés, J.Educar enuna culturadel espectáculo. Barcelona:Paidós, 2000.
Ferrés, J.Lapublicidad,modelo para la enseñanza,Madrid:Akal, 1994.
Morcellini,M.La televisione fa bene ai bambini,Roma:MalmetiEditore, 1999.
PérezTornero, J.M.Eldesafio educativode la televisión, Barcelona:Paidós, 1994.
PérezTornero, J.M.Comunicación y educación en la sociedadde la información, Barcelona:Paidós, 2000.
Rivière,M.Elmalentendido: comonos educan losmedios de comunicación. Barcelona: Icària, 2003.
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