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0. Introducció 
3 

 Naix als 60 vinculat a l’entorn militar (EEUU)  

 Xarxa descentralitzada d’ordenadors interconnectats (atac 

nuclear) 

 1969: Xarxa ARPANET operativa i s’obri a l’intercanvi universitari i 

científic 

 1983: Dept. Defensa divideix ARPANET, entre l’ús militari i científic. 

 1990: Sistema que permet navegar per la informació disponible en 

Internet (WWW: world wide web) 

 

 1995: El Govern d’EEUU es desvincula i obri la porta a l’ús 

comercial. 

 



1. CARACTERÍSTIQUES DE 

L’ENTORN DIGITAL 



1. Denominació 
5 

 Periodisme digital, electrònic, en xarxa, multimèdia... 

 

 Ciberperiodisme: “Especialitat del periodisme que utilitza el 
ciberespai per investigar, produir i difondre continguts 
periodístics” (R. Salaverría) 

 

 Nova modalitat de periodisme, amb identitat i 
característiques pròpies: 



inici 

final 



1. Característiques 
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 1. Hipertextualitat: 

 

Capacitat d’interconnectar diversos textos digitals 

Trenca la linealitat de lectura i permet a l’usuari estructurar 
els continguts que vol rebre i l’ordre 

Sistema d’enllaços a diferents fonts en internet 

 
Documentals (arxiu) 
Ampliació informativa (not. recents relacionades) i 

actualització (des d’un reportatge) 
Definició/Biografia (ref. a persones i institucions) 

 



hipertextualitat 

Enllaços interns i externs 
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multimedialitat 

Combina en un sol missatge, text, imatge i so 



1. Característiques 

 3. Interactivitat: Possibilitat que l’usuari interaccione, entre 

en contacte amb: 

 la informació 

 l’emissor: correu, xats, fòrums, weblogs  

 altres usuaris 

 

 Diferents opcions d’accés, ús i desenvolupament per parts 

dels usuaris 



interactivitat 



Altres característiques 

  Trencament de la 

dimensió espai-temps  

Actualització 

constant i l’accés 

ilimitat: 

Immediatesa 

Capacitat 

d’emmagatzemar 
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2. ELS MITJANS  

A INTERNET. ETAPES 



2. Nadius i tradicionals 
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 Les caracterísques de la xarxa afavoreixen 

 

 - l’aparició de nous mitjans de comunicació que aprofiten les 

possibilitats i facilitats de publicació (nadius digitals)  

 

 - i l’adaptació dels mitjans tradicionals al nou entorn 



2.1. Adaptació dels tradicionals 
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 Els mdc tradicionals s’incorporen a internet a 
mitjans dels a. 90 

EEUU: San José Mercury News (1993) 

 

Espanya: BOE i El Temps (1994) 

 

1995: Avui, El Periódico de Catalunya, La 
Vanguardia i ABC 

1996: El Mundo i El País 

Levante-EMV (1997) i Las Provincias (1999)  
 



 Web 1.0 

 Pàgines estàtiques, el contingut està associat a un disseny. 
Exigeixen coneixements de programació. 

 Ofereix poques possibilitats d’interacció 

 Web 2.0 

 2005 (coincideix amb la compra de l’empresa de gestió de blogs 

temàtics Weblogs Inc. per part d’AOL 

 Fomenta la interactivitat: Desenvolupament d’aplicacions que 

faciliten l’intercanvi de continguts entre usuaris:  

 Youtube (2005), Facebook (2006), Twitter (2007)   



2.1. Evolució. Etapes 
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 1) Periodisme 1.0  

 1995-2000(2) 

 Volcat de continguts: Es limiten a tornar a oferir els de 
l’edició impresa 

 Escassa actualització i participació dels ciutadans 

 Connexions molt lentes i pocs usuaris amb accés 



2.1. Evolució. Etapes 
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 2) Periodisme 2.0 

 

 2000-2005 

 Ampliació i diversificació de serveis, tendència a la “portalització”: 
a més d’actualitat informació sobre trànsit, oratge, buscador… 

 Comença a millorar la usabilitat: disseny centrat en l’usuari. 

 Creació específica de continguts per a la xarxa, aprofitant las 
característiques de multimedialitat, interactivitat i estructura no 
lineal 

 Comencen a desenvolupar-se plantilles digitals, sempre molt 
reduides (menys del 10% dels mdc tradicionals) 



3.1. Evolució. Etapes 
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 3) Periodisme 3.0 

 2005  

Els teòrics parlen d’una socialització de l’edició 

informativa: major presència i participació del lector en 

el comentari, elaboració i selecció de la informció. 

Tracta d’imprimir la immediatesa, el sentit de comunitat 

i de connexió real amb la informació 

Xarxes socials 



2.2. Nadius digitals 
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 Aprofiten les facilitats de la xarxa per a llançar un mdc 

 Característiques: 

 Només una minoria estan professionalitzats, amb una estructura 

empresarial i plantilla estable 

 Objectius: 
 Informació general: Vilaweb (1995), Soitu (2007-2009) 

 ‘Confidencials’ i de temàtica política 

 Contrainformació: www.indymedia.org, 

www.periodismohumano.com 

 Investigació: www.mediapart.fr, www.propublica.org 



2.2. Nadius digitals: política 
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 Creats al voltant d’un periodista amb un cert reconeixement 
o “prestigi”  

 Especialitzats en la publicació de “confidencials”: moltes 
vegades rumors sense confirmar no publicats en la premsa 
tradicional 

 

 www.estrelladigital.es (1998) 

 www.libertaddigital.com (2000, Jiménez Losantos) 

 www.elconfidencial.com (2000, Jesús Cacho) 

 www.diariodirecto.com (abans Mi Canoa, de Fernando 
Jáuregui) 

 



3. ADAPTACIÓ DELS 

GÈNERES PERIODÍSTICS  

 Disseny i redacció 



3. Característiques 
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 Abans d’escriure cal dissenyar la composició multimèdia: 
els enllaços entre les peces. 

 

 Condicionants: 

Pantalla: exposició a una columna 

Combinació de textos llargs i curts: fragmentació i 
connexió a través d’enllaços. 

Sobrietat (evitar sobrecàrregar) 

 

 Titulars clars i sintètics: actuen d’enllaç 

 Datació exhaustiva de l’actualització 



disseny 
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disseny 
26 



 Reactivació del gènere 

 Aposta per la immediatesa i 
l’actualització constant 

 Tècniques redaccionals 
característiques del 
periodisme d’agència: la 
piràmide invertida 
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LA NOTÍCIA 

1) TITOL-ENLLAÇ 

 Punxar per a accedir 

 Breus, curts, directes i 

cridaners, apel·latius 

 



LA NOTÍCIA 



2) PARÀGRAF D’AVANÇAMENT (teaser) 

 Actua com una entradeta: avança algunes peculiaritats de la notícia i 

tracta d’atrapar al lector 

 TIPUS: impacte, resum, pregunta, anunci… 

LA NOTÍCIA 



LA NOTÍCIA 

 3) EL COS 

 Desenvolupa el que s’ha avançat a la 
portada i ho desglossa en paràgrafs 

 Es recomana optar per textos curts, 
evitar desplegar més de dues pantalles 

 Usar titolets (ladillos) 

 Consells d’escriptura equivalents als 
mitjans impresos 

 Normes d’ús: 

 No saturar el text d’enllaços 

 Evitar-los a principi del text 

 Distingir i assenyalar què trobarà  

 

 



LA CRÒNICA 

 Protagonisme de l’esport 

 Modalitats més populars: 

fútbol, tenis, ciclisme, motor 

 Esdeveniment en viu, 

retransmissió dels fets (model 

minut i resultat) 

 Característiques: 

 Elements del registre oral i la 

narració audiovisual: 

onomatopeies, expressions 

conatives (¡Vamos!...) 

 Es completen amb imatges, 

elements sonors, vídeos 



 1) Volcats de l’edició 

impresa i sense 

recursos multimèdia ni 

explotació hipertextual 

REPORTATGE EN LES 

EDICIONS DIGITALS 



REPORTATGE EN LES EDICIONS 

DIGITALS 

 2) Exclusius per a 

xarxa, amb ús de 

recursos multimèdia, 

hipertextuals i 

interactius, però sense 

el caràcter narratiu 

 Divisió dels elements 

del relat en ítems 

separats: personatges, 

escenari, causes, 

conseqüències      

http://www.elmundo.es/especiales/2012/internacional/titanic/centenario.html 

 



 No hi ha 
integració 
d’elements 
(juxtaposició 
imatge/text/video) 

 Reciclatge 
d’informacions 
publicades sense 
adaptar al nou 
entorn 

REPORTATGE EN LES 

EDICIONS DIGITALS 

http://www.elpais.com/especial/gran-via/plano.html 

 

http://www.elpais.com/especial/gran-via/plano.html
http://www.elpais.com/especial/gran-via/plano.html
http://www.elpais.com/especial/gran-via/plano.html


ENTREVISTA DIGITAL 

 ORÍGENS: Hereva de l’homòloga impresa/audiovisual. Es complementa 

amb la hipertextualitat i multimedialitat de l’entorn digital  

 El lector formula preguntes en Encuentros/Charlas/Los internautas 

preguntan 

 a personatges d’actualitat 

 periodistes rellevants: esports/cultura/internacional/economia… 

 Mancances: 

 El lector no pot plantejar els personatges a entrevistar 

 No pot repreguntar o demanar aclariments. 

 El mitjà filtra les preguntes, però no publica el qüestionari complet 

dels lectors 



El mitjà 
proposa un 
personatge 

Els lectors 
envien 

preguntes 

La redacció 
les filtra i 

escull 

El 
personatge 

contesta 
online 

ENTREVISTA  

DIGITAL 



GÈNERES  

D’OPINIÓ 

 Fòrums/Xats 

 Enquestes 

 Possibilitat de 

comentar informacions 

 Incorporació de blogs 

“canibalització” 

 Presència en les 

xarxes socials 

 



4. INCÒGNITES I REPTES  

DE FUTUR. Debat 



Aportacions informatives del lector 

 Escàs interés 

informatiu i 

participació 

 Separació de 

l’espai 

redaccional del 

mitjà 

 Facticitat i 

acompanyament 

d’imatges 



La viabilitat dels mdc digitals 

 Models 

 Gratuïtat i accés total amb publicitat 

 Accés gratuït restringit i pagament per 

algunes informacions pròpies 

 nombre limitat d’informacions gratis/mes 

 el mdc selecciona els temes de 

pagament 

 no perden el fluxe de lectors i mantenen 

la publicitat 



Reptes de futur. Debat 

 Immediatesa/aprofondiment, investigació: Es fa millor 

periodisme?  

 Més mitjans implica més diversitat i millor informació? 

 

 Per què s’han afavorit els gèneres d’opinió? 

Costs en termes de producció, moda, marketing… 

 Implica major democratització, debat constructiu o insults? 

 Aportacions informatives dels lectors. Son viables? 

 El finançament dels mitjans digitals: Pagar per quin contingut?  

 fórmules de pagament 


