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Prerequisits

Objectius

El mòdul tracta sobre la interrelació entre els mitjans de comunicació de masses i la cultura política en els
sistemes democràtics. El seu objectiu és analitzar:

a. El paper dels actors polítics i socials i les seves expressions comunicatives dins l'esfera pública;

b. El paper dels mitjans de comunicació i la seva influencia en l'opinió pública i en els processos de
socialització;

c. L'orientació dels públics davant els mitjans i la política.

Competències

Comprendre i conèixer, de manera detallada i fonamentada, els aspectes teòrics i pràctics del camp de
la comunicació i la cultura.
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.
Saber analitzar les noves formes de comunicació social generades per les TIC (tecnologies de la
informació i de la comunicació) a fi d'innovar en les pràctiques de producció mediàtica i cultural i
resoldre els problemes plantejats en els nous entorns.
Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les característiques de la comunicació política mediatitzada i de les noves formes de
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1. Classes magistrals

2. Estudi de casos

3. Lectures

4. Tutories

5. Realització de treballs

1. Interrelació entre comunicació mediàtica i cultura política.

2. Teories de la democràcia i paper dels mitjans de comunicació de masses.

3. Pluralisme social i pluralisme informatiu.

4. Mitjans de comunicació i processos de creació d'opinió pública.

5. Visibilitat dels actors polítics i socials.

6. Expressions comunicatives de la societat civil: nous mitjans i noves formes de campanyes d'opinió.

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  

8.  
9.  

10.  

Analitzar les característiques de la comunicació política mediatitzada i de les noves formes de
comunicació política.
Aplicar els procediments de recollida i d'anàlisi de dades.
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.
Demostrar capacitat per seleccionar les teories científiques adequades a l'estudi de les situacions
requerides.
Demostrar que es comprèn el camp de la comunicació i la cultura polítiques i la seva evolució recent.
Fer propostes innovadores per resoldre els problemes que deriven del tractament mediàtic dels
assumptes polítics
Formular enunciats hipotètics, preguntes de recerca i objectius.
Identificar els actors principals i les seves estratègies
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 30 1,2 1, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Treballs per a l'avaluació del curs 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Tipus: Autònomes
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1. Participació a classe, presentació i discussió de textos (40%).

2. Realització d'un treball de curs (60%)

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

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a classe 40% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10

Treball de curs 60% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8
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