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Xornalismo 

Historia 

Estruturar un 
Relato 

Fontes e 
métodos de 
verificación 



A diversificada industria da 
comunicación, da cultura e do 

entretemento 

Prensa diaria 

Audiovisual: informativos, documentais, series 
Revistas 

Editoriais: ficción / ensaio 

Banda deseñada 

Produtos interactivos 

Internet e 
comunidades sociais 

Canles audiovisuais temáticas 



O mercado existe 



Observar ao outro, unha das claves 



Observar ao outro, unha das claves 



…pero non hai moitos produtos 



Produtos de autor (británicos) 

Magazines estruturados (españois) 



Produtos de autor e de tese 

Francis Pryor 

Britain A.D. 



A ‘canibalización’ de medios está influída pola porcentaxe de 
usuarios pero tamén, en gran medida, polo nivel de 

‘alfabetización electrónica’ destes. 



‘Xornalismo cidadán’ 



Unha significativa parte dos consumidores 
son ‘prosumers’: consumidores activos 





Público 
Quero contidos! 

Medios masivos 
Quero diñeiro! 

Prescritor 
Que quero? 



Hai un “historiador cidadán”? 



O ‘historiador cidadán’ 

• Non ten as mesmas prioridades que o 
historiador profesional 

• O seu ámbito de publicación é electrónico e 
non académico 

• Crea vínculos horizontais ao longo de todo o 
país con consumidores similares 

• É consumidor e figura activa, intermediaria, 
no proceso de transferencia. 

• É ávido consumidor de materiais científicos. 





Sistemas de tempo real 
Empregados como agregadores 

e mecanismos de filtrado 



Unha nova comunicación científica 

• Construír a divulgacion só a partir de resultados é 
transmitir unha imaxe falsa da ciencia.  

• Os procesos son relevantes para a formación dunha 
cultura científica. 

• A investigación é un produto comunicativo e a súa 
aplicación comunicativa é o ‘tempo real’. 

• Os elementos do relato divulgativo non teñen por que 
ser necesariamente os do relato académico.  

• O especialista non ten por que ser necesariamente o 
protagonista.  

• A narrativa en si mesma son datos, e debemos 
aprender de narrativas xa consolidadas.  



Aplicar leccións xa sabidas 



Moitas grazas 
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