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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
a) Explicar les tendències actuals de la investigació en comunicació.  
b) Crear conjuntament, dins l'aula, els instruments apropiats de reflexió crítica sobre la 

realitat dels mitjans, la realitat social i las tasques dels professionals de la 
comunicació en l'actualitat. 

 
TEMARI: 
 
1. L’estudi dels productors de la comunicació de masses: institucions, organitzacions, 

rutines professionals. 
1.1. Aportacions de la teoria crítica: la indústria cultural. 
1.2. Aportacions del funcionalisme: estudis sobre el seleccionador (‘gatekeeper’) 
1.3. Aportacions de la perspectiva interpretativa: ‘newsmaking’. 

2. L’estudi dels productes comunicatius. 
2.1. L’ús de l’anàlisi de contingut. 
2.2. Inicis i aportacions de l’anàlisi del discurs. 
2.3. L’anàlisi de les representacions mediàtiques. 

3. De l’anàlisi de l’audiència a l’estudi del procés de recepció. 
3.1. L’anàlisi d’audiència com a anàlisi de efectes. 
3.2. L’aproximació dels estudis culturals. 
3.3. Els usos i gratificacions de la comunicació. 
3.4. Del procés de recepció a la construcció de sentit. 

4. De l’anàlisi dels efectes a l’estudi de la influència. 
4.1. Evolució de la teoria dels efectes. 
4.2. Crisi del paradigma funcionalista i canvi d’orientació. 
4.3. L’estudi de la influència: construcció de l’agenda temática, distanciament dels 

coneixements, la construcció de la realitat i l’espiral del silenci. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 
a) Classes teòriques. 
b) Classes pràctiques integrades a la teoria: lectures, discussions, ressenyes de textos. 
c) Tutories 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Examen final. 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
Canó, ordinador, aules adequades al nombre d’alumnes. 
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