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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
L’objectiu general de l’assignatura se centrarà en l’estudi del procés de la comunicació, 
tant de la Publicitat com de les Relacions Públiques, des d’una perspectiva teòrica. 
Això no implica que la “praxis” tingui una funció rellevant, doncs la relació existent 
entre la teoria i l’empírica consisteix en una acció recíproca. 
 
Dividim l’assignatura en grans estructures o apartats, que formen el “corpus” de la 
disciplina. En la seva construcció, emprant termes estructuralistes, s’han tingut en 
compte els següents objectius. 1.-La justificació científica de l’assignatura a partir de la 
integració dels fonaments d’altres disciplines. 2.-L’estudi dels diferents conceptes, 
clarificant les seves interrelacions i la seva validesa empírica, establint relacions 
causals entre els distints objectes d’estudi. 3.-La comprensió dels diferents models de 
comunicació com els que ajuden a entendre el comportament de l’individu, 
especialment el relacionat amb l’adquisició i ús de bens i serveis. 4.-El coneixement 
dels destinataris dels missatges, tant des d’una perspectiva psicològica, com social i 
econòmica. 5.-La problemàtica del missatge, tant publicitari com de relacions 
públiques, els seus objectius, el seu llenguatge i les diferents etapes des de l’emissió 
del missatge, la seva codificació, producció i interpretació o decodificació. 6.-Entendre 
les bases teòriques de la història de la publicitat i de les relacions públiques; les 
diferents perspectives econòmiques, polítiques i socials. 7.-El coneixement dels 
mitjans de comunicació per a la difusió del missatge, un camp molt complex i important 
ja que són els vehicles o canal a través del qual arriba la informació al receptor. 8.-La 
percepció i els efectes de  la comunicació, analitzant la seva influència i efectivitat, 
doncs en un sentit cognitiu, tota informació genera una resposta, tant perceptiva com 
afectiva en el receptor. 
 
Tot buscant una sensibilització dels estudiants en el desenvolupament de les activitats 
de recerca, construcció, crítica de la publicitat i les relacions públiques, feta des del 
rigor i no des de la desqualificació, donant a conèixer les diferents formes i possibilitats 
d’orientació professional. 
Aquest programa ha estat elaborat tenint en compte criteris unitaris en la seva 
impartició en les tres llicenciatures.  
 
 
 
 
 



TEMARI: 
 
UNITAT TEMÀTICA 1 
 
El procés de comunicació: concepte, estructura i definicions. Elements del procés de 
comunicació. Els diferents tipus de comunicació. Els model científics de la comunicació 
o paradigmes de la comunicació. 
 
La comunicació publicitària: concepte, estructura, elements, característiques, àmbits 
d'aplicació i tipus de comunicació afins. 
 
Les RRPP i comunicació: concepte de RRPP, estructura, elements, àmbits d'aplicació, 
similituds i diferències amb la comunicació publicitària. 
 
UNITAT TEMÀTICA 2 
 
El concepte de màrqueting. Les determinants del màrqueting. Les polítiques del 
màrqueting. El màrqueting-mix. El màrqueting i les RRPP.  
 
UNITAT TEMÀTICA 3 
 
El naixement de la publicitat. 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. Dimensions del negoci 
publicitari. Les inversions publicitàries.  
 
UNITAT TEMÀTICA 4 
 
Les RRPP a l'actualitat. Els consellers de RRPP. Les empreses de RRPP. 
L'organització d'una agència de RRPP. El personal clau. Dimensions del negoci de 
RRPP.  
 
UNITAT TEMÀTICA 5 
 
El paper dels anunciants. Les estratègies de comunicació. Els diferents targets de 
l'anunciant. El paper de la competència. Els pressupostos publicitaris. 
 
Els clients dels gabinets i agències de RRPP. Classes de clients: empreses, 
institucions, ens de l'Administració. Els de medis d'informació i els gabinets de RRPP 
 
UNITAT TEMÀTICA 6 
 
La comunicació persuasiva. La retòrica. Retòrica i publicitat. La creativitat publicitària. 
Les campanyes publicitàries.  
 
UNITAT TEMÀTICA 7 
 
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 organismes de les administracions central, regional o local. RRPP 
internacionals. La materialització de les accions o de les campanyes de RRPP als 
diferents medis. Les noves formes d'actuació de RRPP: sponsoring/patrocini". 
 



UNITAT TEMÀTICA 8 
 
El comportament del consumidor. Les necessitats i motivacions del consumidor. La 
percepció dels missatges. La naturalesa de les actituds. La formació i 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 comportament del consumidor. Comunicació de RRPP i 
comportament del consumidor. 
 
UNITAT TEMÀTICA 9 
 
L'estructura dels medis emprats per la publicitat i les RRPP. 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. 
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METODOLOGIA DOCENT: 
 
TEORIA - Exposició detallada dels conceptes, continguts i relacions de la publicitat i 
les Relacions Públiques 
 
PRÀCTICA -  Elaboració de treballs, casos i pràctiques individuals i en grup 
planejades en les classes relacionats amb el contingut teòric exposat en les sessions 
docents 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
El sistema d'avaluació comprèn els tres grans eixos que vertebren l'assignatura, de forma 
que per aprovar l'assignatura cal aprovar per separat tots tres:  
 
* examen teòric sobre els temes vistos a classe, la bibliografia i els dossiers de 

fotocòpies que s'aporten 
* exercicis de classe 
* pràctica de curs 
 
Les puntuacions son les següents: 
 
examen teòric: 50 % 
exercicis de classe: 20 % 
pràctica de curs: 30 % 
 
A les puntuacions també es tenen en compte les intervencions a classe al llarg del curs. 
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