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Objectius 
 
L’objectiu de l’assignatura està aplicat sobre un criteri d’extensió mes que de profunditat. 
Així s’analitzen, tema a tema, aspectes genèrics de la comunicació i la necessitat de ser 
utilitzada a l’empresa; nocions fonamentals sobre màrqueting; coneixement de la indústria 
de la publicitat i de les RRPP; els anunciants; la pràctica i les realitzacions de la publicitat i 
les RRPP; els consumidors i, finalment, els mitjans de comunicació. 
 
És a dir, s’incideix en tots aquells camps importants en el que es mouen la publicitat i les 
RRPP. Així, s’analitzen els consumidors des d’òptiques psicològiques i sociològiques, 
d’aspectes motivacionals i de procesos conductuals racionals. 
 
En definitiva es pretén que els alumnes assoleixin una visió global del següent: 
 
* matèries que integren l’activitat publicitària i les RRPP (història, investigació, 
 creativitat) 
* subjectes que la suporten o realitzen (anunciants, agències i professionals) 
* vehicles que la difonen (amb especial incidència en els mitjans de comunicació i els 

estrictament publicitaris) 
* ciències de les que es nodreix (psicologia, sociologia, psicologia-social, economia, 

lingüística) 
* destinataris dels missatges (consumidors i d’altres públics de les empreses) 
* entorn socio-econòmic en el que es mou des de plantejaments comercials (el màr-

queting) 
 
 
 
Temari 
 
TEMA 1  - EL PROCÉS DE COMUNICACIÓ,LA PUBLICITAT I LES RRPP¡Error! Mar-
cador no definido. 
 
El procés de comunicació. Concepte. Estructura. Elements. 
La comunicació publicitària. Concepte. Estructura. Elements. Característiques. Àmbits d'a-
plicació. Tipus de comunicació afins. 
Les RRPP i comunicació. Concepte de RRPP. Estructura. Elements. Àmbits d'aplicació. 
Similituds i diferències amb la comunicació publicitària. 
 
 



 
TEMA 2  - LA PUBLICITAT I LES RRPP DINS L'ÀMBIT DEL MARKETING  
 
El concepte de marketing. Els determinants del marketing. Les polítiques del marketing. El 
pla de marketing i el marketing-mix. La comunicació en el marketing-mix. El paper de la 
publicitat en el marketing-mix. Objectius de marketing i objectius publicitaris. 
Les RRPP a la comunicació dels negocis. Àmbit en el que es desenvolupen. Classes de 
públics als que s'adreça. Plans de marketing i RRPP. La comunicació general empresarial 
i les RRPP. La comunicació institucional i les RRPP. 
 
 
TEMA 3  - LA INDÚSTRIA DE LA PUBLICITAT
 
El naixament de la publicitat. El seu desenvolupament. L'agència de publicitat. La seva 
evolució fins els nostres dies. Organització actual de les agències de publicitat. Classes. 
Serveis que donen. Organigrames. Funcions dels diferents departaments. El factor humà. 
Les especialitats professionals. Estructura del negoci publicitari. Elements intervinents. 
Dimensions del negoci publicitari. Les inversions publicitàries. La seva estructura qualitati-
va. L'estructura quantitativa. La retribució de la indústria publicitària. 
 
 
TEMA 4  - LA INDÚSTRIA DE LES RRPP
 
Les RRPP a l'actualitat. Les relacions socials de les empreses i institucions. Els consellers 
de RRPP. Les empreses de RRPP. L'organització d'una agència de RRPP. El personal 
clau. L'estructura del negoci de RRPP. Elements intervinents. Dimensions del negoci de 
RRPP. Les inversions en RRPP. La seva estructura qualitativa: classes, categories, camps 
d'actuació. Retribució de l'activitat de RRPP. 
 
 
TEMA 5  - ELS CLIENTS DE LA PUBLICITAT I DE LES RRPP  
 
El paper dels anunciants. Les estretègies de conumicació. La posta en pràctica de les es-
tratègies. Els diferents "targets" del anunciant. El paper de la competència. Els pressupos-
tos publicitaris. 
Els clients dels gabinets i agències de RRPP. Classes de clients: empreses, institucions, 
ents de l'Administració. Els medis d'informació i difusió i els gabinets de RRPP. 
 
 
TEMA 6  - LA PRÀCTICA DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
 
La comunicació persuasiva. Concepte. Objectiu. Estructura. La retòrica. Retòrica i publici-
tat. La creativitat publicitària. Figures retòriques i publicitat. Les campanyes publicitàries. 
La seva estructura. Classes. Estratègies. Objectius. La producció dels missatges publicita-
ris per als diferents medis. 
 
 



 
TEMA 7  - LA PRÀCTICA DE LES RRPP
 
Els diferents objectius de les RRPP. Les accions diverses de les RRPP. Les campanyes i 
altres accions per a les empreses industrials, financeres, associacions professionals i or-
ganismes de l'Administració central, regional o local. RRPP internacionals. La materialitza-
ció de les accions o de les campanyes de RRPP als diferents medis. Les noves formes 
d'actuació de RRPP: "sponsoring", "patrocini", etc. 
 
 
TEMA 8  - LA INFLUÈNCIA DE LA PUBLICITAT I DE LES RRPP ALS DESTINATA-

RIS DELS SEUS MISSATGES
 
El comportament del consumidor. Les necessitats i motivacions del consumidor. La per-
cepció del missatges. La naturalessa de les actituds. La formació i el canvi de les actituds. 
La influència de l'àmbit cultural i social en el consum. La influència personal en la conducta 
de compra. la influència social en la conducta de compra. Compra i consum com símbols 
psicosocials. La persuasió. Comunicació i persuasió. Comunicació publicitària i comporta-
ment del consumidor. Comunicació de RRPP i comportament del consumidor.  
 
 
 
TEMA 9  - ELS MEDIS DE DIFUSIÓ DE LA PUBLICITAT I DE LES ACCIONS DE 

RRPP
 
L'estructura dels medis emprats per la publicitat i lesRRPP. La investigació dels medis: 
audiències, cobertures, etc. Els plans de medis: el preu d'espais o de temps. L'elecció de 
medis i suports. El control de la difusió de les campanyes.  
 
 
 
Previsió de pràctiques 
 
Es fan dos tipus de pràctiques durant el curs. Unes consisteixen en exercicis pràctics (en-
tre 6 i 8) dels continguts que s’expliquen i que estan continguts en el temari. Aquests exer-
cicis es fan uns a classe i uns altres a casa. Consisteixen en la pragmatització (investigant, 
documentant, analitzant i/o realitzant) d’aspectes diversos que sorgeixen en el decurs de 
l’assignatura. Sempre que es possible amb temes d’actualitat, trascendents, polèmics i 
controvertits. 
 
L’altra és un exercici pràctic de curs que es fa per grups d’alumnes i que consisteix en 
pràctiques multidisciplinars i multifuncionals sobre temes publicitaris i de RRPP d’actualitat. 
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Mètode d’avaluació 
 
El mètode d’avaluació intenta minvar les possibilitat de “tenir sort” per haver sortit un 
tema que es portava ben preparat, encara que de la resta no se’n tingui ni idea. 
 
Per poder aprovar l’assignatura cal aprovar, per separat: 
 
1) els exercicis de casa/classe  
 
2) la pràctica de curs 
 
3) l’examen teòric de final de curs 
 
 
L’examen teòric consta d’unes 40 preguntes aproximadament que versen sobre la totali-
tat del temari donat durant el curs 
 
Un cop aprovades totes tres proves, la mitjana que configura la nota és la següent: 
 
Exercicis a casa/classe  15 % 
 
Pràctica de curs   35 % 
 
Examen teòric   50 % 
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