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CURS ACADÈMIC: 2007-2008 
 
 
LLICENCIATURA: Periodisme         CURS: 2n 
 

Codi:    20689 
Assignatura:   Teories de la comunicació I 
Tipus d’assignatura: Tr 
Núm. de crèdits:  5 (4 teòrics + 1 pràctic) 
Professorat:   Teresa Velázquez (Grup 1) (Docència en castellà) 

                                   Miquel de Moragas (Grup 2) (Docència en català) 
    Carmina Grusafon (Grups 51 i 52) (Docència en català) 

Quadrimestre:  1r 
 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
a) Explicar els elements fonamentals de l'estudi de la comunicació social i contextualizar-

los en el marc polític, social, econòmic i cultural. 
b) Afavorir la reflexió crítica a l’entorn del paper  dels mitjans de comunicació en la 

societat. 
c) Crear conjuntament, dins l’aula, els instruments apropiats de reflexió sobre la realitat 

dels mitjans, la realitat social i les tasques dels professionals de la comunicació en 
l’actualitat. 

 
TEMARI: 
 
1. La pluridisciplinarietat en l'estudi de la comunicació. 

1.1. La comunicació com a objecte d’estudi. 
1.2. L'aportació de les ciències socials i humanes. 
1.3. El sorgiment dels mitjans de comunicació i els inicis de la investigació en 

comunicació de masses. 
1.4. Característiques actuals del camp de la investigació en comunicació. 

2. El paradigma estructural-funcionalista. 
2.1. Definició de la relació societat/mitjans. 
2.2. La investigació administrada en els Estats Units. 
2.3. Teorització sobre els efectes limitats. 
2.4. Crisi del paradigma. 

3. La perspectiva interpretativa. 
3.1. Aportacions de l'Escola de Chicago, l'interaccionisme simbòlic i  

l'etnometodologia. 
3.2. La influència dels mitjans de comunicació en la construcció social de la realitat, 

efectes a llarg termini. 
3.3. Producció, continguts i recepció en la construcció social de la realitat. 

4. La perspectiva crítica. 
4.1. L'Escola de Frankfurt i la teorització sobre la indústria cultural. 
4.2. Teories culturals sobre els mitjans de comunicació. 
4.3. La indústria dels mitjans i l’imperialisme cultural. 
4.4. Els Cultural Studies: objectes d’estudi i perspectiva d’análisi. 

5. Perspectives teòriques contemporànies sobre la comunicació. 
5.1. Societat de la informació, societat de la comunicació, societat del 

coneixement. 
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5.2. Mundialització de la comunicació i de la cultura. 
5.3. Comunicació i desenvolupament sostenible. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 

a) Classes teòriques. 
b) Clases pràctiques integrades a la teoria: lectures, discussions i ressenyes de textos. 
c) Tutories 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Examen final 
 
OBSERVACIONS: 
 
Canó, ordinador, aules adequades al nombre d’alumnes. 
 
 
 
 
 
 
Bellaterra, 10 de setembre de 2007   Signatura del Cap del Departament 
 
 
 
 


