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Objectius de l’assignatura:  
 

• Estudi del procés de comunicació en publicitat, relacions públiques, 
comunicació periodística i audiovisual. 

• Coneixement dels principals processos i tècniques creatives. 
• Definició dels objectius, estratègies i accions en l’àmbit de la comunicació 

audiovisual i la publicitat. 
• Anàlisi dels formats audiovisuals i gràfics. 
• Planificació estratègica de la comunicació comercial i planificació de mitjans. 

 
Metodología: 
 
Classes de teoria , pràctica i anàlisi de casos. 
Realització de pràctiques i treball de recerca en l’àmbit de l’alimentació. 
Comentari d’articles, anuncis i formats de comunicació: premsa, televisió i noves 
tecnologies.  
 
Programa: 
 

1. Els nous escenaris de la comunicació audiovisual i la publicitat. Els processos de 
la comunicació publicitària i relacions públiques. Diferències entre publicitat, 
relacions públiques i marketing. La determinació dels objectius i les estratègies 
en l’àmbit de la comunicació. 

 
2. Estructura actual de les agències de publicitat i de les agències de relacions 

públiques. Tipologia. Departaments. Retribució. Sistemes de treball. L’anàlisi 
del briefing i el contrabriefing.  Camps d’actuació. Les agències de mitjans i 
altres tipus d’agències. 

 
3. El concepte de marketing. Marketing y publicitat. Marketing i relacions 

públiques. Les polítiques de marketing. El pla de marketing i la seva influència 
en la comunicació de la publicitat i les relacions públiques. Àrees d’actuació del 
marketing. La direcció de comunicació en l’empresa. Segmentació i 
posicionament. 

 



 
 
 
 
 

4. La publicitat i les relacions públiques en els diferents mitjans de comunicació 
(T.V, ràdio, premsa, revistes, tanques, cinema, internet i nous suports digitals). 
La determinació del pressupost i la inversió. La planificació de mitjans . La 
segmentació. Regulació de la publicitat a la TV La comercialització tant de la 
publicitat com de les relacions públiques en els diferents mitjans. Fonts 
d’informació i estudi d’audiències. El control de la difusió de les campanyes i 
l’auditoria. 

 
5. La pràctica de la comunicació publicitària i les relacions públiques. Processos i 

tècniques creatives: del problema de marketing a la solució creativa. L’estratègia 
creativa en publicitat. La marca i la imatge de marca. Les campanyes 
publicitàries, estructura, classes i tipus d’estratègia. La materialització de les 
campanyes en publicitat relacions públiques. Comunicació interna. Comunicació 
de crisi. Altres formes de comunicació. 

 
Avaluació 
 
Realització de pràctiques, treball de recerca i participació en els debats i anàlisi de casos 
pràctics i exemples: 50% 
Examen final: 50% (cal obtenir un mínim de 5 punts sobre 10). 
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