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INTRODUCCIÓ
El cinema, les sèries 
i la literatura solen 
presentar el treball 
periodís5c com una 
mena d’aventura, i 
els periodistes, com 
intrèpids reporters, 
bohemis, 
noctàmbuls o 
persones d’acció
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5.1. Rutines productives
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Interés
• Els primers estudis als anys 50: raons que porten als editors a 

seleccionar unes notícies i rebutjar altres (White, 1950) 
• En els anys 70, Sociologia dels mitjans: analitza com influeixen 

les organitzacions i forma de treballar en la selecció de notícies. 
• Observen que les decisions diàries de periodistes i editors són 

respostes pràctiques a la necessitat de produir notícies, és a dir, 
d’oferir un producte informatiu.
• Herbert Gans, Gaye Tuchman o Mark Fishman



Què són les rutines productives?
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• Shoemaker i Reese (1996): “Procediments pautats, 
repeTts i assimilats que posen en pràcTca els treballadors 
dels mitjans per a dur a terme el seu treball”. 

• Fontcuberta (1993): “Actuacions dels mitjans que regulen 
i determinen l’exercici professional per factors que no 
tenen res a veure amb la importància intrínseca dels fets 
o la seua actualitat”



Què són?
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• TÚÑEZ, M. (1999: 149):

• “Pautes de comportament consolidades en la 
professió, assimilades pel costum i 
habitualment executades de forma mecànica, 
presents en tot el procés de producció 
informativa i que repercuteixen en el missatge 
que es transmet a l’audiència”



Per què les rutines de producció?
• GANS, H. (1979): Rutines sorgeixen com a resposta a les 

circumstàncies pròpies del treball periodístic, caracteritzat per 
• 1) un subministrament infinit de matèria primera; 
• 2) temps i espais de cobertura limitats per l'hora de tancament; 
• 3) una organització amb staff o personal escàs; 
• 4) restringir despeses de l'empresa informativa (temps, esforç i 

cost)
• 5) la competència entre mitjans: en exclusives i no deixar fora 

temes importants



Com es manifesten les rutines?
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• TUCHMAN, G. (1979). L’organització de treball incideix en tres 
elements que marquen la selecció de conTnguts: 
• Espai: Mdc envien periodistes a llocs suscepTbles de generar NOT 
• Temps: més possibilitats de noccia si ocorre en hores d’acUvitat 
• Fonts: MdC busquen persones que ofereixen més garanTes (pel 

lloc que ocupen o l’experiència prèvia) 
• Efecte negaUu de la “ruTnització”: 
• legiTma l’ordre establert
• impedeix l’accés de veus alternaTves als organismes oficials, fonts 

habituals i canals ruTnaris.



Efectes de les rutines
• Les rutines són importants perquè afecten la realitat social que 

mostren els mitjans de comunicació (Shoemaker i Reese, 1996) 
• Les característiques organitzatives del treball de la premsa 

promouen una manera de recollir els esdeveniments que 
distorsiona l’essència (Altheide, 1976). 

• Tuchman suggereix que les rutines ‘produeixen’ les notícies 

• Molotch i Lester (1974): no hi ha esdeveniments informatius 
independents “més enllà de la tasca dels mitjans”



5.2. Etapes del treball periodístic

- Introducció
- Fases: Recollida, Selecció i jerarquització, Escriptura i edició
- Postproducció
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ETAPES DE PRODUCCIÓ

Les rutines productives es manifesten en les tres fases de producció 
de la informació, des de la recollida a l’edició. Aquestes afecten al 
treball de la redacció i dels editors, que estableixen uns llocs i fonts 
per a la recollida de temes i apliquen uns valors notícia per a la 
selecció i jerarquització.



Responsables del procés

Director i 
sotsdirectors

Redactors cap i
caps de secció

Redactors

La redacció constitueix, 
juntament amb l’administració i 
el departament de publicitat
una de les tres seccions de 
l’empresa informativa. 



Redacció: Periodistes, fotògrafs, arxiu, disseny 



COM S’ORGANITZA 
Seccions

Els periodistes acostumen
a estar especialitzats en 

uns temes
AVANTATGES:

-Experiència en el 
tractament i 

característiques dels
temes

-Coneixement de les 
fonts

Especialització
GEOGRÀFICA 

(Internacional, 
Nacional, Comunitat

Valenciana…)

TEMÀTICA (Economia, 
Societat, Cultura…)

OPINIÓ

[Aula virtual: Producció en diari imprés]



FASES DEL PROCÉS

23/8/21
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• Recollida

• FETS

Primera

• Selecció
Jerarquització

• NOTÍCIES

Segona
• Escriptura

Edició
Presentació

• INFORMACIONS

Tercera

INTERPRETACIÓ



PREPRODUCCIÓ

16

• Planificació prèvia (dia abans)

• Distribució de l’espai: 
informació/publicitat

• Repartiment de temes d’agenda

‘ALZADO/PLANILLO’
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PRIMERA 
FASE: 
RECOLLIDA

Com s’obté la 
informació?

• RUTINES HABITUALS: Desplaçament/telefonades
• Tribunals, Parlament, entrenaments, policia…

• PREVISIONS D’AGENDA
• Rodes de premsa, presentacions, actes 

socials, congressos, conferències…
• AGÈNCIES i notes de premsa
• SEGUIMENT
• Temes propis o d’altres mitjans

• TEMES PROPIS
• IMPREVISTS: Notícies que requereixen una 

cobertura immediata en el dia 
• Accident/incendi greu, dimissió ministre…

23/8/21



PRODUCCIÓ: TEMPS I PLANIFICACIÓ
STAFF DIRECTIU

• 11 ÚAnàlisi+previsió
• 13-14Ú1a selecció-

jerarquia

• 16ÚRevisió de temes
• 17-18ÚReunió portada
• Selecció temes 

principals

•Ú20 edició textos i 
redacció de portada 

REDACTORS

Ú Recollida
Ú Comunicació temes

Ú Escriptura
Ú Contrast i actualització

Ú Edició
Ú Entrega escalonada de textos

Ú Previsions dia següent



SEGONA 
FASE: 
SELECCIÓ I 
JERARQUIA

• Una vegada obtinguts els temes

• No tots els temes tenen cabuda en l’edició 
informativa, ni tots poden anar destacats de la 
mateixa manera. 

• Això determina, primer, una operació 
d’inclusió/ exclusió: alguns entren i altres es 
descarten; i després, una jerarquització dels 
temes seleccionats [vinculat als valors notícia].



SEGONA FASE: SELECCIÓ

• Processos de tria de temes per part dels mitjans: 
funció/figura de gatekeeper (guardabarrera) o 
seleccionador

• Qui s’encarrega d’aquesta tasca? 

• Periodistes, sobretot en l’etapa de recollida

• Equip directiu (major poder de decisió en la tria)



SEGONA FASE: SELECCIÓ

• Gatekeeper: persona encarregada de determinar quins 
temes són periodísticament interessants i quins no; quina 
rellevància els donaran, la ubicació, titular i gènere 
periodístic que s’utilitzarà en el seu tractament.

• Actua com un sedàs (tamiz) que deixa passar unes 
informacions o no, comunica o silencia temes sobre altres 



23/8/21

• Portada

• Editorial/articles d’opinió

• Obertura de secció

• Part superior de la pàgina i 
columnes

• Pàgines imparells

SEGONA FASE: JERARQUITZACIÓ
La importància que atorga el mitjà a un 
tema es reflecteix en la presència en



TERCERA
FASE: 
ESCRIPTURA 
I EDICIÓ

• Redacció de les informacions

• Edició: adequació de textos per a la 
publicació i titulació

• Notícies d’agència (teletips)

• Textos de corresponsals i fotografies  

• Arxiu i contextualització

• Presentació: Revisió del producte final 
(titulars, peus de foto, elements de la 
pàgina...)



Postproducció



Departament preimpressió
• 1) Gestió i i revisió de 

qualitat

• 2) S’agrupen en plecs 
de 4 pgs i es genera 
un pdf amb elles 

• 3) S’imprimeix sobre 
làmina d’alumini que 
va a rotativa

• 4) S’envia a impremta 
entre  00-01 am.



Impressió i distribució

https://www.youtube.com/watch?v=MgIua8PGHIo
02:59’

https://www.youtube.com/watch?v=MgIua8PGHIo


- 20-25% del 
cost final del 
diari en quiosc

- 7-8% del 
cost final 
del diari
en 
transport

Impressió i distribució



• Reflexions sobre els efectes de l’activitat dels mitjans en la 
percepció de la societat sobre quins són els temes 
importants
• Les primeres recerques (a. 20), destacaven el poder 

absolut dels mitjans, es van matisar als a. 60, per a incidir 
en uns efectes indirectes i més limitats:
• "La premsa no té molt d’èxit en dir a la gent què ha de 

pensar, però sí en dir als seus lectors sobre què han de 
pensar" (Cohen).

Conseqüències del procés de producció



• Agenda mediàtica: índex de continguts i temes que un 
mitjà selecciona de la realitat i exposa al públic, és a dir, els 
temes dels quals ofereix una cobertura mediàtica. 
• Es mesura a través de l'anàlisi de contingut (nombre de 

notícies i editorials sobre un tema seleccionat), però 
també és clau analitzar quina importància li dóna al tema 
(jerarquització), quin enfocament ofereix i si el 
desenvolupa al llarg d’un període (continuïtat en el temps i 
tematització) 

Conseqüències del procés de producció



• Teoria de l’Agenda setting (McCombs i Shaw, 1972): Apel.la 
a la relació entre la selecció de temes dels mitjans i la 
percepció del públic sobre els assumptes més importants
• A partir dels a. 80: reflexions sobre la construcció de 

l’agenda dels mitjans (agenda building). Es considera un 
procés complex en el qual intervenen: limitacions 
institucionals i valors socials, hàbits professionals i rutines. 
• Interrelació entre tres agendes: l’agenda mediàtica, 

l’agenda pública i l’agenda política

Conseqüències del procés de producció
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5.3. La transformació digital. Convergència 
i canvis en la producció

31



• Entorn digital: canvi substancial en la producció 
periodística
• Després d’anys de reticències, entre finals de la passada 

dècada i inicis d’aquesta (2007-2012), els mitjans no 
nadius (creats abans d’internet) van iniciar un procés de 
convergència, que afecta a diferents àmbits:

Convergència

[Aula virtual: Integración redacciones]



• Procés de convergència, que afecta a diferents àmbits:
• «Proceso multidimensional que, gracias a la implantación 

generalizada de las tecnologías digitales de 
telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, 
empresarial, profesional y editorial de los medios, 
propiciando una integración de herramientas, espacios, 
métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, 
de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 
distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los 
lenguajes propios de cada una» (Salaverría; García-Avilés; 
Masip, 2008)

Convergència

[Aula virtual: Integración redacciones]



• Canvi més radical: aposta pel digital first (digital primer), 
donar prioritat a l’edició digital front a la impresa, és a dir, 
no tenir que esperar a la segona per a difondre continguts. 
• A les modificacions en la redacció 
• canvis derivats de tenir un millor coneixement dels hàbits 

de l’audiència i dels diferents dispositius d’accés: major 
atenció als continguts multiplataforma
• canvis en tasques i habilitats que s’exigeixen als periodistes
• modificacions en els horaris de treball 
• adaptació de les rutines a la irrupció de les xarxes socials

‘Digital first’

[Aula virtual: Digital first // Twitter]



Convergència

https://www.youtube.com/watch?v=fnqr5oRMqoo&t=12s

0.00-8:05’

https://www.youtube.com/watch?v=fnqr5oRMqoo&t=12s


Convergència

https://www.youtube.com/watch?v=CsaOy2n6qDI

0.00-8:05’

https://www.youtube.com/watch?v=CsaOy2n6qDI


Temes Edició impresa Edició digital

Hora inici Sobre les 11 Edició matinal (7 hores)

Espai físic Redacció impresa Convergència, dues en la mateixa redacció

Coneixement
del lector

Molt limitat 
(cartes al director)

Audiència i notícies més vistes en temps real
Xarxes socials i comentari

Responsables Jornada diària Edició matí i vesprada (coordinadors i transició)

Multimedialitat Text i fotografia Nous perfils professionals: vídeos, xarxes socials

Especialització Elevada Menor per a garantir la flexibilitat (periodista audiovisual
que cobreix diversos tipus d’informació)

Participació Molt limitada App mundial futbol
Encuentros digitales (fòrum de discussió), Blogs
Lectors que aporten informació des d’altres llocs del món

Publicitat Estàtica i no invasiva Més directa al lector (banners, vídeos, jocs...)

Actualització Treball per a l’edició diària Web actualitzat de forma constant (matí-migdia)
Immediatesa Edició diària Cobertura des del lloc i enviament (periodisme mòbil)

Noves seccions Limitades Facilitat de creació i experimentació: emergents, curiositats

Gèneres Tradicionals Adaptació / entrevista-xat lectors

Dispositius i formes
d’accés

Format imprès, lectura en paper Adaptació de les característiques segons dispositiu
Mòbil, ordinador, tablet



Per a seguir…

https://www.youtube.com/watch?v=zy44LSrBJlU https://vimeo.com/58440296
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https://vimeo.com/58440296

