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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Descripció i anàlisi de les polítiques de mitjans catalanes i espanyoles, sense 
oblidar les grans tendències d’aquestes polítiques a escala internacional 
(particularment europea). A mesura que afecten els mitjans, s’abordaran 
aspectes de les polítiques de telecomunicacions i en tot cas es prestarà 
especial atenció a la dimensió cultural de les polítiques mediàtiques.  
 
 
TEMARI: 
 
Bloc 1: Introducció 
Delimitació conceptual i perspectives teòriques d’acostament a la matèria 
 
Bloc 2: Espanya i Catalunya en el context internacional 
Actors polítics en els sistemes de mitjans espanyol i català 
Les polítiques relatives als mitjans públics  
Les polítiques de digitalització de la televisió hertziana  
Les polítiques de liberalització del satèl·lit i el cable  
Les polítiques de ràdio  
Les polítiques de premsa  
 
Bloc 3: Polítiques d’organismes internacionals 
Les polítiques de comunicació en el marc del sistema de Nacions Unides 
La política audiovisual de la Unió Europea 
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METODOLOGIA DOCENT I SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
Exposició dels temes a càrrec del professor. Actualització a càrrec de l’alumne 
(també  de cara a l’examen de setembre). 
Exercicis en grup a classe, proposats pel professor (només computen en sentit 
positiu). 
Treballs individuals o en grup, realitzats al marge de la classe. Seran dirigits pel 
professor i tenen caràcter voluntari.  
Els treballs només computen si l’alumne ha aprovat l’examen final. 
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