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Fem Periodisme Qui ens informa?

Orson Welles - La Guerra dels Mons - 
Emissió  Radiofònica - 1938 -
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https://www.youtube.com/watch?v=CGds94P5ts4
https://www.youtube.com/watch?v=Xs0K4ApWl4g


Fem Periodisme Qui ens informa?

Les notícies falses

"Si una història és massa emocional o 
dramàtica, és probable que no sigui 
real. La veritat sol ser avorrida", va 
afirmar la periodista ucraïnesa Olga 

Yurkova durant la xerrada inaugural de 
TED 2018 a Vancouver, Canadà.
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https://www.ted.com/talks/olga_yurkova_inside_the_fight_against_russia_s_fake_news_empire?subtitle=es
https://www.stopfake.org/es/portada/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43725918
https://www.ted.com/talks/stephanie_busari_how_fake_news_does_real_harm?subtitle=es


Codi DEONTOLÒGIC

Fem Periodisme Qui ens informa?

Ètica periodística

Es tracta d’una declaració de principis bàsics 
que els periodistes han d’observar en 

l’exercici de la seva tasca.

El Codi, assumit per la majoria de 
professionals i editors, és l’expressió de la 

voluntat de defensar uns mitjans de 
comunicació lliures i responsables en el marc 

d’una societat plural i democràtica.
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https://www.periodistes.cat/codi-deontologic
https://www.ted.com/talks/jorge_ramos_why_journalists_have_an_obligation_to_challenge_power?subtitle=es


Codi DEONTOLÒGIC

Fem Periodisme Qui ens informa?

Ètica periodística
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https://www.periodistes.cat/codi-deontologic


Codi DEONTOLÒGIC
Ètica periodística

Fem Periodisme Qui ens informa?CO 
AU

https://www.periodistes.cat/codi-deontologic


Fem Periodisme ELS INFORMATIUS
El llenguatge televisiu en els informatius

Informació VISUAL
Gràfics (signes, lletres, formes,…)

Imatges (estàtiques o en moviment)

Informació SONORA
Locucions (llenguatge verbal)

Música
Efectes de so

Informació LINIAL
La informació sempre avança

La Producció
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https://www.youtube.com/watch?v=tWJ6dNlkh-c


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

Altres elements que hi intervenen
Estudi de gravació i edició

Preproducció (guió, contractes, dissenys,…)
Producció (processos de realització i 

gravació)
Postproducció (selecció de materials 
audiovisuals i concrecció del material 

definitiu)
Guió (text definitiu del contingut del 

programa)
La REALITZACIÓ (es fa en directe i refereix a 

la dinàmica del programa -com es 
presenten les notícies, canvis de càmera,…)

ELS INFORMATIUS

La Producció
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https://www.youtube.com/watch?v=tWJ6dNlkh-c


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

CARETA
És el primer conjunt d'imatges i música que 

veiem en la presentació d'un programa, 
acompanyat del títol de l'element 

audiovisual. Moltes vegades, només 
observant la careta, som capaços de saber 
de quin programa o audiovisual es tracta.

RÀFEGA

MOLINET

peça audiovisual molt curta que 
separa les diferents seccions 
d’un mateix programa i que té 
unes característiques formals 
semblants a les de la CARETA 

del programa.

difereix de la ràfega en que intervé 
per donar pas a la publicitat i ens 
indica que es produirà una pausa 
en la retransmissió del programa.

ELS INFORMATIUSCO 
AU

https://www.youtube.com/watch?v=-fOH0IrfMCU


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

CARETA
És el primer conjunt d'imatges i música que 

veiem en la presentació d'un programa, 
acompanyat del títol de l'element 

audiovisual. Moltes vegades, només 
observant la careta, som capaços de saber 
de quin programa o audiovisual es tracta.

ELS INFORMATIUS

Solen ser INFOGRAFIES, és a dir, imatges 
generades amb ordinador que ens aporten un 
tipus d’informació a partir de la combinació de 

text, imatge, gràfics, ideogrames,…
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https://www.youtube.com/watch?v=-fOH0IrfMCU


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

RÀFEGAMOLINET

Peça audiovisual molt curta que 
separa les diferents seccions 
d’un mateix programa i que té 
unes característiques formals 
semblants a les de la CARETA 

del programa.

Difereix de la ràfega en que intervé 
per donar pas a la publicitat i ens 
indica que es produirà una pausa 
en la retransmissió del programa.

ELS INFORMATIUS

Hi han molinets específics que es reprodueixen quan hi 
ha una pausa en l’emissió de continguts per causes 

tècniques.
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https://www.youtube.com/watch?v=bjfrb2JESy4
https://www.youtube.com/watch?v=sbZ_Zsx1Xu0
https://www.youtube.com/watch?v=eAQBKwCTVHc


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

SUMARI o TITULARS

És la presentació de les notícies més 
importants de manera resumida i que es 

desenvoluparan amb més profunditat al llarg 
del programa.

ELS INFORMATIUS

La salutació dels conductors del programa 
es pot fer abans del sumari, enllaçant-lo 

amb la primera notícia del sumari o al 
finalitzar el sumari abans de començar el 

bloc de notícies.
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/sumari-tn-migdia/video/6159995/


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

BLOC DE NOTÍCIES
Desenvolupament més extens de cada 

notícia de manera ordenada segons el tipus 
de CONTINGUT que podríem classificar en 

diferents SECCIONS: Internacional, 
Nacional, Cultura, Economia, Esports…

ELS INFORMATIUS

Dins el desenvolupament d’una notícia hi 
podem trobar diferents parts segons 

s’especifica a l’ESCALETA marcada dins el 
GUIÓ DE CONTINGUTS.
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-20122022/video/6193400/


Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

ELS INFORMATIUS

Entradeta: La conductora fa un resum de la notícia 0:23

Off: Presenta el problema i anticipa la posició dels consumidors 0:17


Declaracions del portaveu de consumidors a càmera 0:10

Off: Completa l'opinió dels consumidors 0:24


Off: Exposa la postura de les empreses elèctriques 0:17

Declaracions del Ministre a càmera 0:12


Off: Anuncia que també apujarà el gas 0:07

Exemple d’ESCALETA sobre una notícia de la pujada de la llum:
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Fem Periodisme
El llenguatge televisiu en els informatius

ELS INFORMATIUSCO 
AU

https://www.emav.com
https://www.youtube.com/watch?v=s45hVnDGWqM


Fem Periodisme
Errors televisius

ELS INFORMATIUSCO 
AU

https://www.youtube.com/watch?v=VDEzkEbr3Go
https://www.youtube.com/watch?v=hqDUdH6fnjM
https://www.youtube.com/watch?v=QxjXt415Dk0


PRÀCTICA - en grups -

PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ D’UN INFORMATIU
PRODUCCIÓ

DOSSIER PORTADA

DISSENY IMATGE CORPORATIVA

GUIÓ
BLOC DE NOTÍCIES ESTRUCTURAT EN SECCIONS

ESCALETA

1
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Fem Periodisme ELS INFORMATIUS

ELEMENTS GRÀFICS: logo, formes, text (tipografia),…

GUIÓ: TEXT I IMATGE
SUMARI I SALUTACIÓ

ESCALETA GUIÓ: TEXT I IMATGE
CLOENDA



PRÀCTICA - en grups -

PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ D’UN INFORMATIU
REALITZACIÓ

2
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Fem Periodisme ELS INFORMATIUS


