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Prerequisits

Durant els tres primers cursos del Grau, l'alumne ha obtingut coneixements derivats de matèries fonamentals,
bàsiques i optatives que constitueixen coneixements necessaris per a seguir correctament l'assignatura, dons
l'alumne te una base teòrica i pràctica per poder afrontar els continguts de l'assignatura vinculada a la matèria
de 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. Per tant, és convenient, que tingui present els
coneixements i les competències adquirides en les matèries precedents.

Objectius

Introducció a l'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.

Competències

Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la
informació.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
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1.  

2.  

3.  
4.  

5.  
6.  

7.  
8.  
9.  

Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en
les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents
procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar la deontologia professional del periodisme a la comunicació estratègica en l'àmbit de la
comunicació política.
Aplicar la deontologia professional del periodisme a la comunicació estratègica en l'àmbit dels gabinets
de premsa i en la comunicació institucional.
Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació en el
camp de la comunicació estratègica.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

Continguts de l'assignatura

Tema 1. Comunicació, cooperació per al desenvolupament i canvi social.

1.1.Comunicació, cooperació i desenvolupament per al canvi social. Definicions conceptuals. 1.2. Teories i
models de comunicació per al desenvolupament. 1.3. Els actors de la cooperació per al desenvolupament.

Tema 2. Els Programes internacionals per al desenvolupament i el canvi social.

2.1. Els Programes de Nacions Unides per al desenvolupament. 2.2. Els Cims mundials sobre cooperació i
desenvolupament. 2.3. La comunicació en l'agenda internacional de cooperació per al desenvolupament.

Tema 3. Comunicació per al desenvolupament i canvi social. El paper de les TIC.

3.1 Societat del coneixement i la seva relació amb el desenvolupament. 3.2 L'accés i ús de les TIC com a
elements clau per a la construcció de la societat del coneixement. 3.3. La comunicació per al
desenvolupament i els Drets Humans.

Tema 4. Els professionals de la comunicació i el periodisme com a actors de la cooperació per al
desenvolupament.

4.1 Les organitzacions professionals i la cooperació internacional. 4.2 Mitjans per a la democràcia, pluralisme
dels mitjans de comunicació i polítiques públiques de comunicació. 4.3 Els principals sistemes d'indicadors
sobre desenvolupament dels mitjans de comunicació.

Tema 5. El discurs construït sobre cooperació, desenvolupament humà i canvi social. Instruments per
a la seva anàlisi.

5.1. La producció d'informació sobre cooperació, desenvolupament i canvi social: maneres d'informar. 5.2 Els
nivells del discurs en la informació sobre cooperació i desenvolupament. 5.3Les propostes de lectura per a la
generació d'opinió sobre cooperació per al desenvolupament i el canvi social en els mitjans de comunicació.

Metodologia
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TIPUS D'ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides

Exposicions professorat 15h Teories, conceptes i model de
Comunicació, cooperació per al
desenvolupament i canvi social. Els
programes internacional de cooperació
per al desenvolupament. La Societat del
coneixement i el paper de les TIC per al
desenvolupament. Els professionals de la
comunicació i el periodisme com actors
de la cooperació per al desenvolupament.
Les estratègies del discurs sobre
cooperació, desenvolupament i canvi
social.

Pràctica de Laboratori 22h Aplicar els coneixements teòrics

Seminaris 15h Debatre sobre la importància de la
comunicació en els 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 iel
Ciberespai. Estudi de cas sobre el discurs
dels mitjans de comunicació sobre
cooperació internacional per al
desenvolupant.

Supervisades

Tutories 15h

Avaluació 7,5h

Autònomes

Estudi Personal 20,5h Assolir un nivell bàsic d'autoaprentatge

Cerca d'informació 5h
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Recerca, selecció i consignació de la
informació

Lectures 10h Lectura comprensiva de textos,
interpretació i anàlisi de base de dades,
estudi, recensions, síntesi, realització
d'esquemes, mapes conceptuals i
resums. Capacitat d'autoaptrenetge

Treballsindividuals o en equip 20h Aplicar els coneixements assolits a una
recerca sobre comunicació, cooperació
internacional i desenvolupament

LLIURAMENTS

DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS
D'APRENENTATGE

23/02/2017 Treball individual o per
parelles

Pràctica avaluable 1

Classe Campus Virtual Identificar les diferents teories,
els models i els principals

actors de la comunicació per
al desenvolupament.

16/03/2017 Treball individual o per
parelles

Pràctica avaluable 2

Classe Campus Virtual Explicar el paper de la
comunicació en els programes
i dins de les organitzacions de

cooperació per al
desenvolupament a partir

d'anàlisi de casos.

06/04/2017 Prova individual

1ª Prova de contingut

Classe Campus Virtual Identificar les principals teories
i models de la comunicació
per al desenvolupament.
Analitzar els principals

programes i actors
internacionals sobre

comunicació i
desenvolupament. Conèixer la

relació entre Societat del
coneixement, TIC per al

desenvolupament humà i el
canvi social

06/04/2017 Treball individual o per
parelles

Pràctica avaluable 3

Classe Campus Virtual Analitzar en diferents pàgines
web els aspectes vinculats a

la Societat del coneixement, el
paper de les TIC en relació al
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(Indicar el tipus d'evidències d'aprenentatge que l'estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la qualificació final, els criteris
d'avaluació, la definició de "no presentat", el procediment de revisió de les proves, el tractament d'eventuals casos
particulars, etc. )

E-A Dirigit:

Treballs pràctics supervisats i dirigits: 60% nota (20% pràctiques i 40% treball de curs)

desenvolupament humà i el
canvi social.

04/05/2017 Treball individual o per
parelles

Pràctica avaluable 4

Classe Campus virtual Comparar diferents
organismes professionals

vinculats al món del
periodisme i la comunicació

amb diferents àmbits
d'actuació (internacional,

regional i nacional).

25/05/2017 Prova individual

Prova de continguts 2

Classe Campus Virtual Les maneres de comunicar
sobre cooperació internacional
per al desenvolupament. Les
estratègies del discurs de la
comunicació sobre el tema..

01/06/2017 Treball de curs en
equip

Classe Campus Virtual Lliurament treball de curs

Reavaluació proves de
contingut

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions professorat. Pràctica de Laboratori.Seminaris 42 1,68 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories i avaluació 22,5 0,9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi personal. Cerca d'informació. Lectures. Treballs individuals o en
equip

55,5 2,22 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació
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Dues proves de continguts: 20% nota (10% cadascuna)

Participació a seminaris i a tutories: 20% nota.

Per superar l'assignatura:

caldrà haver lliurat tots els treballs i haver realitzat les proves de continguts
l'avaluació serà sumativa (mitjana ponderada) entre totes els activitats d'avaluació i caldrà arribar al 5 per
aprovar l'assignatura

Els alumnes que no aprovin el bloc de les proves de contingut podran optar a una sessió de recuperació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
HORES RESULTATS D'APRENENTATGE

4 treballs pràctics 12 Extreure resultats de la cerca de bases de
dades estadístiques i dels programes
internacionals sobre cooperació per al
desenvolupament

Aplicació dels coneixements teòrics sobre
comunicació i cooperació per al
desenvolupament

2 Proves de continguts 2 Exposició dels continguts teòrics referents a
l'àmbit de la comunicació i cooperació per al
desenvolupament

1 Sessió de recuperació 3h

1 Seminari de presentació i defensa del treball de curs 3h Exposició i debat en torn als continguts i parts
del treball de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats d'avaluació 5% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Activitats dirigides: classes magistrals, seminaris, laboratoris 28% 8,4 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Activitats supervisades: tutories 10% 3 0,12 4, 5, 6, 7, 9

Treball autònom 57% 17,1 0,68 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES
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