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TEMARI DE CONTINGUTS  
 
Tema 1: Les polítiques de comunicació: concepte i evolució històrica  
- Concepte i Tipologia  
- Evolució de les polítiques de comunicació (1950’s – 1990’s)  
o Antecedents  
o Anys 50’s – 60’s: el desequilibri internacional  
o Anys 70’s – 80’s: l’informe McBride  
o Anys 90’s: la nova tecnologia  
 
Tema 2 : Polítiques públiques i Servei Públic  
- Concepte de Servei Públic i la defensa dels valors vulnerables  
- Diferents models europeus  
- Anàlisi de casos  
 
Tema 3: Mercats, Tecnologia i Regulació  
- Tecnologia i impacte sobre les polítiques de comunicació  
- Liberalització dels mercats i concentració  
- Autoritats reguladores  
 
Tema 4: Continguts entre el mercat i la cultura  
- Política audiovisual europea  
- Diversitat Cultural  
- Qualitat vs Comercialització  
 
Tema 5: Noves temàtiques a la Societat de la Informació  
- Espectre radioelèctric i dividend digital  
- Ciutadania, accés i bretxa digital  
- Neutralitat de xarxa i pirateria  
 
OBJECTIUS  
 
1. Explicar els elements fonamentals de l’estudi de les polítiques de comunicació i 
contextualitzar-les en el marc polític, social, econòmic i cultural.  
2. Afavorir la reflexió crítica a l’entorn de les polítiques de comunicació en la 
societat actual.  
3. Crear conjuntament, dins l’aula, els instruments apropiats de reflexió sobre la 
realitat dels mitjans, la realitat social i les tasques dels professionals de la 
comunicació en l’actualitat.  
 
METODOLOGIA DOCENT  
 



• Dinàmica de les classes:  
• Presentació dels continguts teòrics  
• Activitats en equip a l’aula  
• Pràctiques individuals i en grup  
• Tutories  
 
AVALUACIÓ  
 
 OPCIÓ 1:  

 
Avaluació continuada:  
 Dos controls de coneixements: 40 punts (25 + 15)  
 Pràctiques individuals a classe: 60 punts  

� Pràctica 1: 10 punts  
� Pràctica 2: 10 punts  
� Pràctica 3: 15 punts  
� Pràctica 4: 15 punts  
� Tutories: 10 punts  
 
 Per superar l’assignatura és obligatori:  

� Haver entregat totes les pràctiques seguint el calendari de lliuraments  
� Cal obtenir com a mínim 20 punts entre els dos controls de coneixements, sinó no es podrà 
sumar la resta de pràctiques ni aprovar l’assignatura.  
� La nota final serà el resultat de la suma dels dos controls + les quatre pràctiques + la nota de 
tutories.  
 
 OPCIÓ 2:  

 
Avaluació final tutoritzada:  
Els alumnes que per diverses raons justificades no poden seguir l’avaluació continuada podran 
acollir-se a la modalitat d’avaluació final tutoritzada.  
L’avaluació final consta de:  
 Tres lectures i la seva corresponent reflexió escrita a lliurar en dates determinades durant el 

semestre:  
� Lectura 1: 10 punts  
� Lectura 2: 10 punts  
� Lectura 3: 20 punts  
 Examen final: 50 punts  
 Tutories: 10 punts  

 
 Per superar l’assignatura és obligatori:  

� Haver entregat els tres treballs sobre les lectures seguint el calendari de lliuraments  
� Cal obtenir com a mínim 25 punts en l’examen final, sinó no es podrà sumar la resta de 
pràctiques ni aprovar l’assignatura.  
� La nota final serà el resultat de la suma de l’examen final + les tres lectures + la nota de 
tutories.  
 
Totes les indicacions sobre les pràctiques i lectures de l’avaluació continuada i final es 
trobaran al Campus Virtual.  
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