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Prerequisits

L'alumne a partir dels seus estudis de Llicenciatura o del Grau compto amb coneixements necessaris per
seguir correctament l'assignatura, dons l'alumne t'uneixi base teòrica i pràctica per poder afrontar els
continguts de la comunicació aplicada que li permetrà desenvolupar dissenyar i interpretar plans i estratègies
de comunicació i li donarà eines per assessorar a institucions i organitzacions concernides per la cooperació i
el desenvolupament en l'àmbit de la comunicació i el periodisme.

Objectius

Estudi i conceptualització de la comunicació i desenvolupament humà. La relació entre comunicació i
cooperació internacional. Els principals actors de la cooperació. Anàlisi dels principals indicadors de
desenvolupament humà i de la situació dels drets humans sobre la informació, la comunicació i el
ciberespai.Estudio y conceptualización de la comunicación y desarrollo humano. La relación entre
comunicación y cooperación internacional. Los principales actores de la cooperación. Análisis de los
principales indicadores de desarrollo humano y de la situación de los derechos humanos sobre la información,
la comunicación y el ciberespacio.

Competències

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Asesorar, orientar y evaluar proyectos de investigación-acción en Periodismo y Ciencias de la
Comunicación
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Dissenyar, crear i desenvolupar projectes bàsics de recerca en Periodisme i Ciències de la
Comunicació
Dissenyar, crear i desenvolupar projectes de recerca aplicada en Periodisme i Ciències de la
Comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.

Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
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10 ECTS: 250h

ACTIVITATS DIRIGIDES: 25%

1.  
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4.  
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10.  

11.  
12.  

13.  
14.  

Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat
Analitzar les característiques bàsiques de la comunicació i el desenvolupament humà.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planifica la informació.
Aplicar els principals conceptes en la relació entre comunicació i desenvolupament humà per el canvi
social.
Aplicar els principis de la integració regional i interculturalitat.
Comunicar de forma oral i escrita coneixements en castellà, català i anglès.
Descriure el sistema internacional de cooperació.
Descriure els principals conceptes sobre comunicació, desenvolupament i drets humans.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca
Organitzar, planificar i gestionar la informació demanada per a un projecte de master en comunicació
cooperació per el desenvolupament.
Posseir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a la multiculturalitat.
Relacionar els documents d'organismes internacionals que contenen directrius sobre comunicació,
cooperació i desenvolupament humà.
Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Continguts

Part teòrica
1. Comunicació i desenvolupament humà
2. Comunicació i canvi social
3. Comunicació i Cooperació per al desenvolupament
4. Comunicació democràcia i governabilitat
5. La comunicació en l'agenda internacional de cooperació al desenvolupament
6. Integració regional, comunicació i desenvolupament (Amèrica Llatina, països àrabs, mediterranis, altres
regions)
7. Integració regional, comunicació i drets humans (Amèrica Llatina, països àrabs, mediterranis, altres regions)
8. El tractament del discurs de la comunicació i la cooperació internacional per al desenvolupament en els
mitjans de comunicació. Els nivells del discurs
Parteix pràctica
1. Analitzar els principals indicadors de desenvolupament humà per regions
2. Analitzar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació per regions
3. Analitzar les principals iniciatives internacionals sobre pluralisme mediàtic, responsabilitat social de els
mitjans de comunicació, desenvolupament dels mitjans, etc.
4. Analitzar la situació dels drets humans per regions amb especial èmfasi en els Drets a la informació, la
comunicació i el ciberespai (Amèrica Llatina, països àrabs, mediterranis, altres regions).
5. Analitzar i debatre sobre les estratègies/aplicacions de la comunicació per al desenvolupament humà i el
canvi social en la cooperació internacional i el sistema de Nacions Unides.
6. Analitzar els nivells del discurs aplicats a la comunicació, la cooperació i el desenvolupament per al canvi
social.

Metodologia

Metodologia docent i activitats formatives
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Classes magistrals: 10 sessions = 40h
Seminaris: 2 sessions = 8h
Laboratoris: 3 sessions = 14,5h
Total: 62,5h

TREBALL AUTÒNOM: 60%

Treball autònom 150h

ACTIVITATS SUPERVISADES: 15%

Tutories i activitat d'avaluació  37,5h 37,5h

TIPUS D'ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides

Classes magistarls 40 Teories, conceptes i model de
Comunicació, cooperació per al
desenvolupament i canvi social. Els
programes internacional de cooperació
per al desenvolupament. La Societat
delconeixement i el paper de les TIC per
al desenvolupament. Els professionals de
la comunicació i el periodisme com a
actors de la cooperació per al
desenvolupament. Les estratègies del
discurs sobre cooperació,
desenvolupament i canvi social.

Seminaris 8 Debatre sobre la importància de la
comunicació als programes i organismes
internacionals sobre cooperació
internacional per al desenvolupament.
Debatre sobre els Drets Humans i
especialment sobre el Dret a la
Informació, la Comunicació i el Ciberespai.
Estudi de cas sobre el discurs dels mitjans
de comunicació sobre cooperació
internacional pel desenvolupant.

Laboratoris 14,5 Aplicar els coneixements teòrics

Supervisades
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Treball de curs (40% de la nota)

Exposició i debat en classe de lectures i presentació de resums de seminaris (20% de la nota)

Pràctiques supervisades de laboratori (20% de la nota)

Participació en classe i tutories: 20% nota.

Tutories 30

Activitat d'avaluació 7,5

Autònomes

Estudi i cerca de informació 45 Aconseguir nivells d'autoaprenentatge i la
cerca, selecció i anàlisi de la informació

Lectures 25 Lectura comprensiva de textos,
interpretació i anàlisi de base de dades,
estudi, recensions, síntesis, realització
d'esquemes, mapes conceptuals i resums.
Capacitat d'autoaprenentatge

Treball individual o en equip 30 Aplicar els coneixements assolits a una
recerca sobre comunicació, cooperació
internacional i desenvolupament

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, seminaris i pràctiques de laboratori 62,5 2,5 2, 5, 8, 10

Tipus: Supervisades

Tutories i activitat d'avaluació 37,5 1,5 3, 4, 11, 12

Tipus: Autònomes

Estudi i cerca d'informació, lectures i treball individual o en equip 150 6 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14

Avaluació

Avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposició i debat a classe de lectures i presentació de
resums

20 0 0 2, 4, 6, 7, 11, 12

Participació a classe i tutories 20 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Pràctiques supervisades de laboratori 20 0 0 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13

Treball de curs 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14
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