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Àmbit d’aplicació 
 

 

 

 Graus 
 

 

Grau en Periodisme 
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 Abordatge docent 

 

Temes específics que es poden tractar 

 

 

1. Analitzar la cobertura informativa en els casos de violència de gènere 

(des del punt de vista dels professionals de la comunicació, de 

l’estructura de l’empresa informativa i com a consumidors). 

2. La desigualtat entre homes i dones en els mitjans i les empreses 

informatives. 

3. La cobertura informativa en el cas de polítiques de dones: les 

candidates dones i les polítiques de dones en la premsa informativa. 

 

 

Activitats de seminari  

 

 

- Estudi i debat de la cobertura de premsa escrita. 

 

- Informe sobre la cobertura de la violència de gènere en els mitjans 

de comunicació. És una activitat que es fa cada any, conjuntament 

amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.  

- L’anàlisi de les redaccions periodístiques: observar i analitzar com 

funcionen les redaccions periodístiques a Catalunya des d’una 

perspectiva de gènere. 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 Referències  
 

Informes, recursos audiovisuals, etc. 

 

− CARRASCO ROCAMORA, Mavi; CORCOY RIUS, Marta; GUIU MONTE, 

Cristina; PUIG MOLLET, Montserrat. Impacte de les recomanacions 

sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 

comunicació. 2019. Disponible en línia: 

<http://www.adpc.cat/new_site/wp-

content/uploads/2019/05/Violencia2018_Definitiu.pdf> 

− CARRASCO ROCAMORA, Mavi; CORCOY RIUS, Marta. Dones a la 

comunicació. Els consells de redacció dels mitjans de comunicació 
catalans. 2019. Disponible en línia: 

<http://www.adpc.cat/new_site/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Dones-a-la-
Comunicaci%C3%B3_-Definitiu_Final_PDF.pdf> 

− INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Gènere i mitjans de comunicació. 

Eines per visibilitzar les aportaciones de les dones. 2011.  Disponible 

en línia: 
<http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_man

ual_eines.pdf> 

− INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recomanacions sobre el 

tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació. 

2010. Disponible en línia: 

<http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_reco

manacions_tractament_violencia.pdf> 

− MUNTANER, Isabel; GARCÍA, Violeta. Agents d’una nova informació 

sobre les agressions sexuals. Dones valentes. 2018. Disponible en 

línia: 

<http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/sensibilitzacio/

mitjans_comunicacio/Recomanacions-AGRESSIONS-SEXUALS.pdf> 
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