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Explicar les noves formes de comunicació empresarial que van sorgint, més 
conseqüéncia de la participació cada cap més activa deis consumidors i de la societat en 
el consum, la qual cosa comporta profunds canvis estructurals que s'estan produint a les 
empreses 

Malgrat els temes que compasen I'assignatura, aquesta pot ser dividida en tres grans 
blocs: 

• 

• 

• 

Primer bloc, que anomenarem genéricament EMPRESA. Qué és I'empresa, la seva 
realitat interna, la que sorgeix de la própia actitud; la presa de decisions del model 
d'empresa triat, referit sobretot a les seves tres diferents dimensions 

Segan bloc que anomenarem genéricament COMUNICACIONS. Tots els elements 
que penneten a rempresa donar a conéixer les realitats de les seves tres 
dimensions: comunicació comercial , comunicació corporativa i comunicació 
institucional 

Tercer bloc, que anomenarem genéricament IMATGE. Gran objectiu de les 
empreses i la conseqüéncia lógica de les dues fases anteriof'S. 

Podrien resumir-se en: 

fase primera - precomunicacional - si les realitats de I'empresa (producte, marca, 
corporadó, institució) 

fase seqona comuntcacional - són comunicades en condicions favorables 
(comunicadó comercial, corporativa ¡institucional) 

fase tercera - postcomunicacional - Aconseguiran transformar les seves realitats en 
una imatge sólida clara i diferent. 

És el paradigma empresanal per excel-Ieneia: SER BO. FER-HO SABER i QUE ELS 
PÚBLlCS PERCEBIN EL QUE SOM 

Per poder entendre la comunicació corporativa: quin ha estat el seu origen, per qué ha 
sorgit, quins son els seus continguts i estratégies, en qué es basa i tot el que és 
indispensable conéixer per a poder actuar a nivel! comunicacional. 

El plantejament es basa sobretot que la comunicaci6 depén más de fets que JJ<'--~ 
paraules. 



Teman 

TEMA 1 LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES I A LES INSTITUCIONS: EL 
SEU CAMP D'ACTUACIÓ 

L'empresa i la institució com unitats complertes. El dialeg amb I'entom. La comunicació 
com objectiu empresarial i institucional. L'estratégia de comunicadó. La necessitat de 
diferendadó. 

TEMA 2 LA COMUNICACIÓ COM SISTEMA: ELS SUBJECTES DE LA COMUNICA
CiÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

La comunicació com interacció. les comunicacions essencials de les empreses i les 
institudons. La comunicadó estratégica. I'empresa i la institudó com emissors. L'empresa 
i la institudó com receptors. 

TEMA 3 ELS OBJECTIUS DE LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

La documentadó per a la comunicad6. Classes de documentadó en fundó deis 
objectius. Classes de comunicadó en fundó deis objectius. La investigació. 

TEMA 4 LA COMUNICACIÓ EXTERNA 

La imatge de I'empresa o la institució. La identificació de rempresa o instituciÓ. Les 
dimensions de la identitat: el producte, el servei i la marca. L'ambit d'actuadó. La 
competencia. Imatge i identitat: el seu valor efectJu. 

TEMA 5 LA COMUNICACIÓ INTERNA 

Comunicadó intema i recursos humans. Comunicadó interna i externa: un mateix 
objectiu generaL Els objectius especifics de la comunicació interna. 

TEMA 6 ELS DEPARTAMENTS DE COMUNICACIÓ DE LES EMPRESES I 
INSTITUCIONS 

Tipus de departament. Definidó de I'estratégia. Tipus d'estratégia. Execudó de 
I'estrategia. 

TEMA 7 ELS MEDIS ILA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

La notida. El comunicat. La publicitat. La "publicity". Les diferents formes d'expressió 
conforme als medis emprats. 

TEMA 8 LA MATERIA O CONTINGUT DE LA COMUNICACIÓ 

Les caracteristiques de I'empresa o institució. Aconseguiments de I'empresa o institució. 
Les formes de comunicad6 deis aconseguiments i característiques. 



TEMA 9 ELS SUBJECTES DE LA RELACI6 COMUNICATIVA 

Els dients. Els empleats. Els accionistes. Les diferents Administracions. Els proveIdors. 
La competénda. Les diverses institucions. 

TEMA 10 LA GERÉNCIA DE LA COMUNICACI6 EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

El pla de comunicació. Fixació d'objectius i prioritats. Els recursos i medis disponibles. Els 
objectius de marketing i la comunicadó. Els objectius institucionals i la comunicadó. 
L'element huma al servei de la comunicad6 empresarial ¡ institucional 

TEMA 11 LES CAMPANYES DE COMUNICACI6 EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

Les campanyes de comunicadó empresarial ¡institucional. Classes. Les campanyes de 
comunicadó empresanal no publicitaria. Les campanyes de comunicadó en fundó deis 
receptors. Les campanyes de comunicadó interna. Les campanyes de comunicadó 
externes. Classes. Fundons d'aquestes campanyes. Les relacions amb els liders 
d'opinió. El control deis resultats 

Biblioarafia basiea 

• 

• 

• 
• 
• 

Autors diversos. -Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional-. Gestió 
2000 - Barcelona 2001 
Christian Regouby. "La Comunicación Global (como construir la Imagen de 
Empresa". Gestió 2000 - Barcelona 1989 
Nicholas Ind. "La Imagen Corporativa". Diaz de Santos - Madrid 1992 
Pascale Weil. "La Comunicación Global". Paidos - Barcelona 1992 
Justo Villafañe. "Imagen positiva". Ediciones Pirámide - Madrid 1993. 

Complementaria 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Justo Villafañe. "La gestión profesional de la imagen corporativa". Pirámide - Madrid 
1999 
Nicole Hébert. "La Empresa y su Imagen (la Publicidad Institucional ¿ Para qué?, ¿ 
Cómo ?)". Deusto - Bilbao 1988 
Wally Ollins. "Identidad corporativa". Celeste Ediciones - Madrid 1991 . 
Joan Costa. "Imagen Pública, una ingenieria social". Fundesco - Madrid 1992 
Joan Costa. ''La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de la 
gestión". Paidos - Barcelona 1999 
Joan Costa. "Señalética". CEAC - Barcelona 1987 (págs. 14/15 - 120 i 242) 
AREA 5 (revista nO 1 dedicada a la Comunicación Corporativa) 
Jean-Noel Kapferer. "La marca, capital de la empresa (Principios y control de su 
gestión)". Deusto - Bilbao 1992 
Joan Costa. "La Imagen de Empresa (métodos de comunicaCión integral)". Ibérico 
Europea de Ediciones - Madrid 1977 
Peter Drucker "La sociedad poscapitalista" (capítols I i 11) 



-

Metodologia docent 

Exposició detallada de conceptes, continguts, dependéncies i, relacions de tOt5 aquells 
ítems que permet estructurar-los, de forma que possibilita la seva implementadó al pla 
integral de comunicadó. 

Practiques 

Hi ha una doble vessant practica: 

La primera, es refereix a l'an31i5i i debat de casos practics plantejats a classe, mitjanc;:ant 
la reflexió de nombrases campanyes de comunicaci6 corporativa i amb temes d'actualitat 
que incideixen en la valorad6 i funcionalitat de tot el que concerní a aspectes de 
"corporate'" 

La segona, es fa una practica de curs per grup que intenta incidir en la contextualització 
de situacions i realitats diverses (económiques, socials, politiques, religioses, consum), 
que pragmatitza bona part deis conceptes explicats a classe. 

Sistema d'avaluació 

Examen leóne 
Practiques de classe 
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Objectius de I'assignatura 

Explicar les noves fannes de comunicació empresarial que van sorgint, més 
conseqüencia de la participació cada cop més activa deis consumidors i de la societat en 
el consum, la qual cosa comporta profunds canvis estructurals que s'estan produint a les 
empreses 

Malgrat els temes que compasen I'assignatura , aquesta pot ser dividida en tres grans 
blocs: 

• 

• 

• 

Primer bloc, que anomenarem genericament EMPRESA. Qué és I'empresa, la seva 
realitat interna, la que sorgeix de la propia actitud i la presa de decisions del model 
d'empresa triat, refem sobretot a les seves tres diferents dimensions 

Segon bloc que anomenarem genéricament COMUNICACIONS, Tots els elements 
que penneten a "empresa donar a conéixer les realitats de les seves tres 
dimensions: comunica ció comercial, comunicació corporativa i comunicació 
institucional 

Tercer bloc, que anomenarem genéricament IMATGE. Gran objectiu de les 
empreses i la conseqüéncia lógica de les dues fases anteriors. 

Podrien resumir-se en: 

fase primera - precomunicacional - si les realitats de I'empresa (producte, marca, 
corporació , institudó) 

fase segona comunicacional són comunicades en condidons favorables 
(comunicació comercial, corporativa i institudonal) 

fase tercera - postcomunicacional - Aconseguiran transfonnar les seves realitats en 
una imatge sólida clara i diferent. 

excel-Iéncia: SER BO, FER-HO SABER i QUE ELS 
SOM 

Per poder entendre la comunicació corporativa: quin ha estat el seu origen, per qué ha 
sorgit, quins son els seus continguts i estratégies, en qué es basa i tot el que és 
indispensable conéixer per a poder actuar a nivel! comunicacional. 

El plantejament es basa sobretot que la comunicació depén més de fets que de 
parautes. 



Temari 

TEMA 1 LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES I A LES INSTITUCIONS: EL 
SEU CAMP D'ACTUACIÓ 

L'empresa i la institució com unitats complertes. El dialeg amb I'entom. La comunicació 
com objectiu empresarial i institucional. L'estrategia de comunicació. La necessitat de 
diferenciació. 

TEMA 2 LA COMUNICACIÓ COM SISTEMA: ELS SUBJECTES DE LA COMUNICA
CiÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

La comunicació com interacció. les comunicacions essencials de les empreses i les 
institucions. La comunicació estratégica. I'empresa i la institució com emissors. L'empresa 
i la institució com receptors. 

TEMA 3 ELS OBJECTIUS DE LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

La documentació per a la comunicació. Classes de documentació en funció deis 
objectius. Classes de comunicació en funció deis objectius. La investigació. 

TEMA 4 LA COMUNICACIÓ EXTERNA 

La imatge de I'empresa o la institució. La identmcació de I'empresa o institució. Les 
dimensions de la identitat: el producte, el servei i la marca. L'ambit d'actuació. La 
competencia. Imatge i identitat el seu valor efectiu. 

TEMA 5 LA COMUNICACIÓ INTERNA 

Comunicació interna i recursos humans. Comunicaci6 interna i externa: un mateix 
objectiu general. Els objectius especifics de la comunicaci6 interna. 

TEMA 6 ELS DEPARTAMENTS DE COMUNICACIÓ DE LES EMPRESES I 
INSTITUCIONS 

Tipus de departament. Definició de I'estrategia. Tipus d'estratégia. Execució de 
I'estrategia. 

TEMA 7 ELS MEDIS ILA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

La notícia. El comunicat. La publicitat. La "publicity". Les diferents formes d'expressió 
conforme als medís emprats. 

TEMA 8 LA MATERIA O CONTINGUT DE LA COMUNICACIÓ 

Les caracteristiques de I'empresa o institució. Aconseguiments de I'empresa o institució. 
Les formes de comunica ció deis aconseguíments i característiques. 



TEMA 9 ELS SUBJECTES DE LA RELACIÓ COMUNICATIVA 

Els clients. Els empleats. Els accionistes. Les diferents Administracions. Els proveldors. 
La competencia. Les diverses institucions. 

TEMA 10 LA GERENCIA DE LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

El pla de comunicació. Fixació d'objectius i prioritats. Els recursos i medis disponibles. Els 
objectius de marketing i la comunicaci6. Els objectius institucionals i la comunicaci6. 
L'element huma alservei de la comunicaci6 empresarial ¡institucional 

TEMA 11 LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL 

Les campanyes de comunicació empresarial ¡institucional. Classes. Les campanyes de 
comunicaci6 empresarial no publicitaria. Les campanyes de comunicació en funció deis 
receptors. Les campanyes de comunicació intema. Les campanyes de comunicació 
externes. Classes. Funcions d'aquestes campanyes. Les relacions amb els Hders 
d'opinió. El control deis resultats 

Bibliografia basica 

• 

• 

• 
• 
• 

Autors diversos. ~Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional". Gestió 
2000 - Barcelona 2001 
Christian Regouby. "La Comunicación Global (como construir la Imagen de 
Empresa". Gestió 2000 - Barcelona 1989 
Nicholas Ind. "La Imagen Corporativa". Díaz de Santos - Madrid 1992 
Pascate Weil. "La Comunicación Global". Paidos - Barcelona 1992 
Justo Villafañe. "Imagen positiva". Ediciones Pirámide - Madrid 1993. 

Complementaria 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Justo Villafañe. "La gestión profesional de la imagen corporativa". Pirámide - Madrid 
1999 
Nicole Hébert. "La Empresa y su Imagen (la Publicidad Institucional ¿ Para qué ?, ¿ 
Cómo ?l". Deusto - Bilbao 1988 
Wally Ollins. "Identidad corporativa". Celeste Ediciones - Madrid 1991 . 
Joan Costa. "Imagen Pública, una ingeniería social". Fundesco - Madrid 1992 
Joan Costa. "La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de la 
gestión". Paidos - Barcelona 1999 
Joan Costa. "Señalética". CEAC - Barcelona 1987 (págs. 14/15 - 120 i 242) 
AREA 5 (revista nO 1 dedicada a la Comunicación Corporativa) 
Jean-Noel Kapferer. "La marca, capital de la empresa (Principios y control de su 
ges1iónl". Deus10 - Bilbao 1992 
Joan Costa. "La Imagen de Empresa (métodos de comunicación integral)". Ibérico 
Europea de Ediciones - Madrid 1977 
Peter Drucker "La sociedad poscapitalista" (capitols I i 11) 



Metodologia docent 

Exposició detallada de conceptes, continguts, dependencias i, relacions de tOt5 aquells 
ítems que pennet estructurar-los, de forma que possibilita la seva implementació al pla 
integral de comunicació. 

Práctigue. 

Hi ha una doble vessant practica: 

La primera, es refereix a I'analisi i debat de casos practics plantejats a classe, mitjanc;:ant 
la reflexió de nombrases campanyes de comunicadó corporativa i amb temes d'actualitat 
que incideixen en la valoradó i funcionalitat de tot el que concerní a aspectes de 
"corporate'" 

La segona, es fa una practica de curs per grup que intenta incidir en la contextualització 
de situacions i realitats diverses (económiques, socials, politiques, religioses, consum), 
que pragmatitza bana part deis conceptes explicats a c/asse. 

Sistema d'avaluació 

El sistema d'avaluació comprén els tres grans eixos que vertebren rassignatura, de forma 
que per aprovar rassignatura cal aprovar per separat tots tres: 

• 

• 

• 

examen teóric sobre els temes vistos a classe, la bibliografia i els dossiers de 
fotocópies que s'aporten 

exercicis de classe 

practica de curs 

Les puntuacions son les següents: 

examen teóric: 50 % 

exercicis de classe: 20 % 

practica de curs: 30 % 

A les puntuacions també es tenen en compte les intervencions a classe alllarg del curs. 
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