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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
a) Aprofundir en els estudis de la comunicació una vegada superada l’assignatura 

Teories de la Comunicació I. 
b) Adquirir coneixements sobre les relaciones entre les teories de la comunicació i els 

estudis culturals. 
c) Introduir-se als estudis sobre economia política de la comunicació.  
d) Introduir-se als estudis sobre teories de la societat de la informació i la seva 

incidència en les teories de la comunicació  i dels mitjans. 
e) Introduir-se en el camp de la recerca en comunicació, adquirint una perspectiva de 

les principals línies teòriques, metodologies  i objectes d’estudi. 
 
 
TEMARI: 
 
1. DESPRES DE LA MASS COMMUNICATION RESEARCH. DELS EFECTES A 
LES TEORIES DE LA RECEPCIÓ I LA PRODUCCIÓ DE SIGNIFICAT 
1.1. Teories de la interpretació i de la recepció activa. 

1.1.1. Interaccionisme, etnometodologia, construcció social de la realitat. 
1.1.2. El "receptor actiu" i la teoria dels usos de la comunicació. 
1.1.3. Georges Gerbner i la teoria del cultiu. 

1.2. Teories de la producció social de la realitat. Agenda i tematització. 
1.2.1. Evolució de les anàlisi sobre la producció de la notícia. 
 
2. LA CULTURA I ELS ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 

2.1. Introducció i antecedents. 
2.1.1. Accepcions i definicions de cultura. 
2.1.2. El debat sobre la cultura de masses i la indústria cultural. 
2.2. Els estudis culturals i la comunicació (De Stuart Hall a l'actualitat). 
2.3. Teoria del discurs i anàlisi cultural. 
2.4. La nova mirada del feminisme. 

 
3. LA UNESCO I LA RECERCA EN COMUNICACIÓ: ESTÍMULS I 
CONTROVÈRSIES 
3.1. La investigació després de l'Informe MacBride. 
3.2. Els nous escenaris: polítiques de societat de la informació i diversitat cultural. 
 



4. LA INVESTIGACIÓ SOBRE COMUNICACIÓ I CULTURA A L'AMÈRICA 
LLATINA 
4.1. Martín-Barbero. El gir dels mitjans a les mediacions. 
4.2. Néstor García Canclini. La hibridació: identitat i diàleg. 
4.3. Comunicació, ciutat i cultures populars. 

 
5. L'ECONOMIA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓ 
5.1. Antecedents. Dallas Smythe i Herbert Schiller. 
5.2. La indústria de la comunicació i la cultura (Murdock, Mosco, Miège, Mastrini, 

Bolaño). 
5.3. Economia política i polítiques de comunicació. 
 
6. TEORIES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I GLOBALITZACIÓ 
6.1. Les teories de la societat de la informació. 
6.2. El nou paradigma de la comunicació digital. 
6.3. Globalització. Controvèrsies de la postmodernitat. 
6.4. Mattelart. Interpretació crítica de la globalització. 
6.5. Castells. Societat informacional i comunicació. 
 
7. LES GRANS INSTITUCIONS I ORGANISMES DE RECERCA DE LA 
COMUNICACIÓ 
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Lectures disponibles a campus virtual 
1. Bell, Daniel (1986), "La telecomunicación y el cambio social", en Miquel de 

Moragas (ed.), Sociología de la comunicación de masas, Vol. 4, Barcelona: 
Gustavo Gili. (Campus Virtual). 
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ALAIC. 

4. Reguillo, Rosana, Los estudios culturales. El mapa incómodo de un relato 
inconcluso (de Portal de la comunicación).  

  
 
METODOLOGIA DOCENT: 
L'assignatura es proposa crear un àmbit de reflexió sobre qüestions de considerable 
importància i complexitat, amb l'objectiu de fomentar el judici crític i la capacitat 
d’argumentació dels estudiants. El curs constarà de (a) classes explicatives a l'aula 
complementades amb (b) lectures de textos fonamentals que podrán ser (c) objecte de 
discussió col·lectiva a les classes presencials. 
 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Avaluació continua 
 
Requeriments: 

 Assistència regular a les classes 
 Lliurament de 4 memòries (octubre, novembre, desembre, gener) del seguiment 

del curs i de les lectures, amb referència a l’experiència personal i al procés 
d’aprenentatge seguit. 

 Presentació d’un breu assaig sobre un dels temes del programa que impliqui , 
com a mínim, la lectura contrastada de dos llibres o articles científics. L’assaig 
s’haurà de lliurar al professor 10 dies abans de la data oficial de l’examen.  

 El professor podrà sol·licitar una entrevista personal de verificació de resultats 
obtinguts abans de la qualificació definitiva. 

 



Examen final 
L’examen final de curs tindrà dues parts: 

Primera part: 7 preguntes que reclamin respostes breus (10 línies), referides a la 
identificació de qualsevol tema del programa (preguntes relatives al contingut de les 
explicacions donades a classe, lectures del programa i documents disponibles al 
Campus Virtual) (7 punts). 

Segona part: 1 pregunta per respondre àmpliament, a triar entre dues alternatives (3 
punts). 
 
OBSERVACIONS: 
Canó, ordinador, aules adequades al nombre d’alumnes. 
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