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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
1. Coneixement dels processos de comunicació polítics que es desenvolupen 

en les societats democràtiques contemporànies: actors, continguts i formes. 
2. Anàlisi de la comunicació política dins el marc de les estratègies de 

màrqueting social i electoral.  
 
TEMARI: 
 
1. Mitjans de comunicació i política 

1.1. L’estudi de la comunicació política: definició i àrees d’investigació. 
1.2. Els actors polítics: partits, governs i institucions públiques, grups de 

pressió. 
1.3. L’opinió pública: conseqüències dels mitjans en la participació política. 
1.4. El paper dels mitjans en els processos democràtics i en la comunicació 

política. 
 
2. Comunicació i campanyes electorals 

2.1. L’evolució de les campanyes electorals des dels anys 70. 
2.2. La mediatització de les campanyes electorals 
2.3. Les tècniques  del màrqueting polític per a influir en els resultats de les 

eleccions. 
2.4. Els lideratges polítics: imatge pública del candidat. 
2.5. La publicitat política en les campanyes electorals. 
2.6. La cobertura de les campanyes i el paper dels debats electorals i les 

enquestes d’opinió en els mitjans. 
2.7. Efectes de les campanyes en els votants i els processos polítics en 

general. 
2.8. L’ús dels nous mitjans de comunicació.   

 
3. Lògiques mediàtiques en la cobertura dels processos polítics. 

3.1. Els condicionants de la cobertura periodística. 
3.2. La cobertura dels mitjans en situacions de crisi. 
3.3. El conflicte social i la violència política en els mitjans de comunicació 
3.4. Tractament dels escàndols polítics. 



 
4. Ciutadania i usos dels nous mitjans de comunicació 

4.1. La ciberdemocràcia. 
4.2. Internet i les noves formes de participació política. 
4.3. Els nous activismes politics dels moviments socials. 
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METODOLOGIA DOCENT: 

TEORIA 
Exposicions teòriques, activitats que permetin la participació dels alumnes. 
 
PRÀCTIQUES D’AULA: 
Pràctiques integrades a la teoria: estudi de casos concrets, comentaris sobre 
les lectures de l’assignatura, estudi dels temes d’actualitat en l’àmbit de la 
comunicació política. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
 Avaluació contínua o examen final. 
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