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Prerequisits

Els propis del Màster

Objectius

Els objectius del mòdul són els següents:

1. Definir el paper dels mitjans de comunicació en els processos de canvi social.

2. Establir una interacció entre la universitat i els projectes de comunicació comunitària
per el desenvolupament i el canvi social.

Competències

Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com en
l?internacional, utilitzant les noves formes de comunicació social.
Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar projectes de comunicació pública adequats a les necessitats
d'institucions, empreses i entitats socials.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

Assessorar les polítiques públiques de regulació dels sistemes de comunicació i cultura
Avaluar els resultats de l'aplicació de projectes comunicatius
Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Construir mostres de recerca.
Dissenyar, planificar i dirigir projectes comunicatius per a empreses i entitats socials

Formular enunciats hipotètics, preguntes de recerca i objectius.
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Formular enunciats hipotètics, preguntes de recerca i objectius.
Planificar accions de política de comunicació adaptades al nou entorn de la comunicació digital
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

Breu descripció dels continguts del mòdul:

1. El debat conceptual envers la comunicació, desenvolupament i canvi social.

2. Comunicació,  social en el nou entorn digital.desenvolupament i canvi

3. Actors i objectius en la comunicació per el .desenvolupament

4. Projectes de comunicació para el : anàlisi de casos.desenvolupament

Metodologia

Metodologia:

1. Classes magistrals per a repassar la teoria de les escoles de desenvolupament i de la
comunicació per el canvi social

2. Discussió de lectures d'autores destacats de la  socialcomunicació per el canvi

3. Anàlisis de casos

4. Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi de casos 15 0,6 2, 3, 5, 6, 8, 9

Repàs a les teories del desenvolupament i la comunicació per el canvi
social

15 0,6 3, 6, 8

Tipus: Supervisades

Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Lectures, treballs 105 4,2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'alumne d serà avaluat amb:el mòdul 
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L'alumne d serà avaluat amb:el mòdul 

1. La seva participació en els debats que es realitzaran a les classes a partir de les
lectures (20%)

2. La prova de seguiment, basada en les lectures obligatòries dedicades als autors
indispensables de les teories del desenvolupament i de la comunicació per el canvi
social (30%)

3. La realització d'un projecte comunicatiu específic per una entitat o organisme de
desenvolupament, tot tenint en compte les línees mestres de la comunicació per el canvi
social (50%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Participació en els debats 20% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8

Prova de seguiment dels continguts 30% 0 0 3, 4, 6, 8
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