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CURS ACADEMIC: 200 112002 

LLICENCIA TURA: Publicitat i Relacions Públiques I Comunicació Audiovisual 
CURS: 4an 

Codi: 20709 

Assignatura: Semiótica de la Comunicaci6 de Masses 

Tipus de assignatura Op 

N° de credits: S 

Professora: Charo Lacalle 

Quadrimestre: 200 

OBJECTlUS DE LA ASSIGNATURA 

Aquest curs de segoo cicle te un caracter fonamentalment metodológic i 
I'objectiu més important que persegueix és facilitar als alumnes els instruments 
necessaris per analitzar spots televisius i series de ficció L'assignatura s' integra en el 
mare de les teories de la comunicació, pero es centra en la producció i la interpretació 
del discursos de la televisió, examinats dintre del mare social on es generen i es 
consumelxen. 

TEMARI 

1.- DEL SIGNE AL TEXTE 
1.1. Els reoaments de la semiótica estructuralista 
1.2. Els fonaments de la semiótica interpretativa 
1.5. Del signe i el códic al texte i el discurs 
1.6. La crisis deis generes i les noves formes de la textuaJitat 

2.- L' ANALISI DEL RELAT 
2.1. El forrnalisme rus i ¡' estudi científic de la literatura 
2.2. Els elements constitutius del relat 
2.3. La proposta barthesiana: de les mitologies del consum a I' introducció a ¡'analisi 
estructural deis relats 
2.4. El relat classic i el relat "postmodem" 

3.- l.' ANÁLISI TEXTUAL 
3.1. La estructura de la enunciació 
3.2. A. J. Greimas i l'Ecole de Paris 
3.3. El recorregut generatiu del sentit i la teoria de la narrativitat 
3.4. Aplicacions de semiótica estructuralista 

4.- EL PROCES DE INTERPRETACIÓ 
4.1. Umberto Eco· els principis teorics de la cooperació textual 
4.2. Us i interpretació deis textos 
4.3. Els límits de la interpretació 
4.4. Lectura com a construcció o deconstrucció? 



5.- EL TEXT TELEVISru I EL SEU ESPECTADOR 
5.1. Estructura deis procesos comunicatius a la televisió 
5 2 Rea/Isme, reabra/, veriJal i subjecliwlat de la representació televisiva 
5.3. Anilisi semiótic de la serialitat televisiva de ficció 
5.4. Analisi semiótic de spots publicitaris 
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La bibiografia complementaria es facilitara, terna per tema, durant el curso 

METODOLOGIA DOCENT 

Els diferents punts del programa s'explicaran sempre a partir d 'ejemples 
paradigmatics, que serviran als alumnes per afermar els concepts teórics assolits. Donat 
el caracter d'actualitat del corpus de referencia (spots televisius i series de ficció). es 
dedicara una atenci6 especial a les tendencias més representatives del panorama 
comunicatiu internacional. 

SISTEMA D'EVALUCACIÓ: 

El caracter teórico-metodológico de l'assignatura requereix l'el.laboraci6 d'un 
treball de curs destinat a possar en practica els continguts assolits al curso Els alumnes 
que no supenn aquest treball hauran de fer un examen final 
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