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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
a) Coneixement de les principals aportacions  a la definició de l’opinió pública des del 

pensament polític i social. 
b) La reflexió crítica sobre la relació entre els mitjans de comunicació i l’opinió 

pública en el context dels actuals processos de transformació de l’esfera pública. 
 
TEMARI: 
 
1. Introducció: democràcia, esfera pública i opinió pública.   
2. L’aparició de l’opinió pública en el pensament modern. 

2.1. Els inicis del pensament polític liberal. 
2.2. L’opinió pública en el model polític anglès. 
2.3. L’opinió pública en el model polític francès. 
2.4. L’opinió pública en el model polític dels Estats Units. 

3. L’opinió pública i la democràcia de masses. 
3.1. La crítica a la filosofia social liberal. 
3.2. La crítica marxista a la concepció liberal de l’opinió pública. 
3.3. La societat de masses i l’opinió pública. 
3.4. L’estudi de l’opinió pública des de la psicologia social i la sociologia. 

4. El paper dels mitjans de comunicació de masses en la formació de l’opinió pública. 
4.1. Comunicació política i opinió pública. 
4.2. La representació de l’opinió pública. 
4.3. Mitjans de comunicació i societat civil. 

5. L’opinió pública en el debat polític actual. 
5.1. El neoliberalisme i l’exaltació de l’individualisme. 
5.2. La perspectiva comunitarista. 
5.3. La democràcia deliberativa. 

6. La mundialització i la crisis de la modernitat.  
6.1. La mundialització i la democràcia: estat, mercat i societat civil. 
6.2. La mundialització de la comunicació i la opinió pública. 
6.3. La societat civil global i els nous moviments socials. 
6.4. La transformació de l’esfera pública i la formació d’una opinió pública 

internacional.  
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METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
Exposicions teóriques, activitats que permetin la participació dels alumnes. 
PRÀCTIQUES D’AULA:
Pràctiques integrades a la teoria: comentaris sobre les lectures de l’assignatura i temes 
d’actualitat a l’entorn de l’opinió pública. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
 Avaluació contínua o examen final. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Canó, ordinador, aules adequades al nombre d’alumnes. 
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