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Prerequisits

Coneixements de redacció i producció periodística

Objectius

Especialitzar-se en periodisme i salut

Competències

Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suports.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context
espanyol, europeu i mundial.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar els processos informatius, així com dels corrents i teories que els formalitzen en el procés de
planificació dels gabinets de premsa i de la comunicació institucional.
Analitzar les teories sobre la publicitat, les relacions públiques i la comunicació corporativa i
institucional.
Aplicar la deontologia professional del periodisme a la comunicació estratègica en l'àmbit dels gabinets
de premsa i en la comunicació institucional.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació en el
camp de la comunicació estratègica.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar que coneix com es gesten i difonen les estratègies comunicatives dels actors públics a partir
dels principals debats d'actualitat.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Planificar i executar projectes periodístics en l'àmbit dels gabinets de premsa i de la comunicació
institucional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar l'impacte de les innovacions tecnològiques en el funcionament del sistema comunicatiu català i
espanyol.

Continguts

- La comunicació de la ciència

- El periodisme científic
- Què és salut?

.Els enfocaments

.La història

.Els determinants socials

.Els estils de vida. Autonomia els pacientes. Associacions de pacientes.

- L'epidemiologia

- La retòrica científica i els relats enganyosos
-Comunicació i salut

- El periodisme en salut
.Fites a Espanya

- Com s'informa sobre salut
.els mitjans tradicionals
.internet

-Com escriure sobre salut
.Les tècniques
.La ciència
.L'ètica
.Els conflictes d'interessos

- La salut des d'una perspectiva de gènere
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- Estudi de casos: el càncer; el vih / sida; a els Trastorns d'alimentació; la diabetis. Associacions de pacients.

(La perspectiva de gènere serà tractada especificament en el programa, com es pot llegir més amunt, però es
tindrà en compte transversalment a toda l'assignatura, així com la inclusivitat).

Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura implica la realització de diferents tipus d'activitats formatives:
- Activitats dirigides:
a) Classes magistrals: explicació dels conceptes teòrics i pràctics.
b) Seminaris. El seu objectiu és aprofundir -amb treballs en grup i activitats específiques- sobre conceptes
bàsics.
c) Pràctiques al Laboratori. Els principals objectius són que es realitzin blogs informatius per a associacions de
pacients
- Activitats supervisades:
a) Tutories presencials individuals o en grup. La seva finalitat és resoldre problemes d'aprenentatge.
- Activitats autònomes.
a) Hauran de fer les lectures indicades com a obligatòries i totes les activitats planificades per un correcte
desenvolupament dels seminaris i les pràctiques al Laboratori; a més de l'estudi amb una lectura comprensiva
de la bibliografia bàsica.
- Activitats d'avaluació (una sessió presencial es dediicará a la realització d'una autoavaluació de la feina feta
al llarg del semestre).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Magistral 12 0,48 1, 9, 10, 13

Pràctiques de laboratori 18 0,72 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Reavaluació 3 0,12 6

Seminaris 9 0,36 2, 8, 9, 10, 12

Tipus: Supervisades

Tutories 6 0,24 8

Tipus: Autònomes

Treball Autònom 65 2,6 4, 6

Avaluació

Treballs. Consistirà en realitzar una web i un pla de comunicació (en grup) per a una associació de pacients.
S'avaluaran els productes finals després de les consegüents millores i modificacions que s'aniran realitzant al
llarg del curs, amb el següent pes: un 20% de l'avaluació la realitzarà l'associació de pacients (a partir d'una
pauta subministrada pel professor) i un 30% per part del professor de l'assignatura.

Cada  inclourà una prova avaluativa individual (lectura crítica, selecció d'informacions, etc.); la sumaseminari
de les mateixes comportarà el 30% de l'assignatura.
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L'autoavaluació -al final del curs- suposarà un 10% de la nota (es facilitarà pauta a seguir per a tal fi); i cada
grup haurà d'avaluar a un altre grup de classe, el que suposarà un altre 10% del total de la nota (es facilitarà
pauta a seguir per a tal fi).

Es pot presentar a la  l'alumnat que havent realitzat totes les proves avaluables, la seva suma noreavaluació
arribi a 5, sigui quina sigui la nota que hagin obtingut. A la reavaluació hauran de realitzar una prova
teorico-pràctica.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Autoavaluació 20% 3 0,12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Seminaris 30% 9 0,36 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13

Treballs 50% 25 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Publicacions:

Boletín FECYT

Informes Quiral

Oleadas de la Percepción Social de la Ciencias y la Tecnología, del FECYT

Revista Comunicación y Salud

http://www.revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys

Revista Española de Comunicación en Salud

http://www.aecs.es/revista_1_2.html
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