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Objectius de l'assignatura
 
Aquesta assignatura de caràcter teòric es proposa facilitar a l’alumne la comprensió de les 
lògiques que regeixen la nova societat de la informació, fent un èmfasi especial en les 
transformacions de les formes, els actors i els usos  de la informació. 
 
El programa analitzarà el fenomen de les noves polítiques de comunicació i la convergència 
de sectors (comunicació, telecomunicacions, informàtica), però també considerarà els 
aspectes socials i culturals d’aquestes transformacions, fent èmfasi en els nous processos de 
localització i de globalització a la societat actual. 
 
Mitjançant les classes i un programa de lectures, amb aquesta assignatura es pretén 
augmentar i actualitzar els coneixements dels alumnes sobre les formes comunicatives, 
socials i culturals de l’anomenada societat de la informació. 
 
Temari 
 
I. Elements conceptuals bàsics 

-De la societat industrial a la societat de la informació  
          -De la societat de la informació a la societat del coneixement 

-Lògiques en tensió en un model social emergent (tecnològiques, econòmiques, 
industrials, culturals) 
-La tecnologia digital 

 
II. Aportacions teòriques a l’anàlisi de la societat de la informació 

- Les cinc perspectives de Webster: tecnològica, econòmica, ocupacional, espaial i 
cultural. 
- La societat postindustrial (Daniel Bell) 
- Els pronosticadors professionals (Toffler, Negroponte) 



-La societat informacional (Manuel Castells) 
- La perspectiva crítica 

 
III. Estratègies, models i línies d’actuació política 

-De les polítiques nacionals de comunicació a les polítiques glocals de la societat de 
la informació. 
-Informes i documents programàtics sobre societat de la informació  
- Els organismes de Nacions Unides (Unesco, UIT) i la societat de la informació: 
WSIS 2003-05 
-El model europeu i el model nord-americà de societat de la informació 
-Línies d’actuació política a Espanya i a Catalunya 
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Metodologia docent 
 
Les classes es basaran fonamentalment en exposicions teòriques, en què s’intercalaran 
propostes d’exercicis  i textos per a la discussió col·lectiva; d’aquesta manera es pretén 
assegurar que els alumnes consolidin els conceptes teòrics explicats, així com també 
exercitar la seva capacitat d’anàlisi i reflexió crítica. 
La bibliografia bàsica que consta en aquest programa aporta algunes lectures que poden 
contribuir al seguiment i l’aprofundiment de les classes. S’aportaran altres referències 
bibliogràfiques d’acord amb el seguiment del temari de les classes teòriques, així com 
enllaços amb recursos en línia d’interès. 
S’utilitzarà el campus virtual com a eina per a la difusió de recursos  docents i per a facilitar 
el seguiment de la marxa del curs. 
 
Sistema d'avaluació 
 
L’avaluació es farà mitjançant un examen teòric i una ressenya. 
L'examen es referirà als temes del programa i a les qüestions tractades a les classes. Les 
preguntes de l'examen poden demanar la interpretació d'algun fet d'actualitat. 
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