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GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA PÚBLICA I PRIVADA
Teoria i pràctica de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació a l’empresa pública i privada.
codi 20715, optativa, 10 crèdits, grup 54.

Prof. Ana Mª Enrique

Objectius
Dotar a l’alumne dels coneixaments teòrics vers la disciplina de la gestió i direcció de la
comunicació a les organitzacions que els capaciti per tenir criteri a l’hora de portar aquests
coneixaments a la pràctica. Aconseguir que els alumnes desenvolupin la seva visió estratégica i
de planificació de la comunicació mitjançant habilitats directves .

Temari
Tema 1. Definició conceptual: empresa pública i privada; gestió i comunicació. Model de gestió
integral de la comunicació.
Tema 2. Gestió dels valors intangibles: Reputació i RSC
Tema 3. Gestió de la comunicación interna.
Tema 4. Gestió de la comunicación de crisi.
Tema 5. La Planificació estratègica de la comunicació.
Tema 6. Habilitats directives en la gestió de la comunicació.

Metodologia
Exposició detallada del continguts teòrics del temari per part del docent i de professionals en
actiu (ponències per confirmar). Els alumnes formaran equips de treball i hauran de resoldre
els problemes de comunicació que es plantejaran a classe en format “estudi de cas”.

Activitats d’avaluació
Tots els treballs es faran en equip. Les activitats que s’avaluaran seran:
-

Treball de recerca documental referent a la materia impartida. S’explicarà el format a
classe. (20% de la nota final).
Resolució dels problemes de comunicació o estudis de cas. Es faran a classe.(40 % de la
nota final).
Presentació d’un pla de comunicació. (40% de la nota final).
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Activitats de reavaluació
Aquells alumnes que no vulguin ser evaluats pel sistema d’avaluació establert o suspenguin
alguna de les activitats fixades anteriorment hauran de presentar-se de manera individual, al
final de l’assignatura, a un examen escrit teòric-pràctic i haurà de presentar el treball de
recerca documental. Els percentatges establerts: examen teòric-pràctic: 80%. Treball de
recerca documental referent a la materia impartida. 20% .
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