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Prerequisits

No es requereixen coneixements específics diferents dels que s'assoleixen després de cursar el batxillerat.

Objectius

L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Periodisme.

Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de
Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la següent manera:

1. Història de la Comunicació. Introdueix a l'alumne en l'evolució històrica de la comunicació i el
periodisme des dels primers fenòmens comunicatius fins a les experiències comunicatives actuals.

2. Estructura de la Comunicació. Presenta l'ecosistema comunicatiu, les seves dinàmiques i lògiques
estructurals.

3. Teories de la Comunicació. Presenta i concreta les teories, escoles, autors i perspectives d'anàlisi de
la comunicació.

Els objectius formatius generals de l'assignatura són que els alumnes identifiquin les principals teories del
camp de la comunicació, les elaboracions conceptuals i els enfocaments teòrics que fonamenten el seu
coneixement. També és un objectiu desitjable de l'assignatura el d'afavorir la reflexió crítica sobre el paper
dels mitjans de comunicació en la societat.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar l'esperit crític i autocrític.
Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context
espanyol, europeu i mundial.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar les tradicions periodístiques contemporànies catalana, espanyola i internacional i les seves
modalitats d'expressió específiques, així com la seva evolució històrica i les teories i conceptes que les
estudien.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes
comunicatius.
Contextualitzar els diferents corrents periodístics i l'obra de periodistes de referència.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Descriure l'estructura dels mitjans de comunicació i les seves dinàmiques.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les especificitats dels llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals.
Explicar l'evolució de les tradicions periodístiques contemporànies internacionals.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar el sistema de mitjans de comunicació i els grups que han ostentat en un determinat moment
el poder d'informar, i poder detallar el marc legal que crea un determinat govern sobre els mitjans de
comunicació.
Identificar els fonaments de les teories i de la història de la comunicació.
Identificar els fonaments estructurals del sistema comunicatiu.
Interpretar i discutir textos de les principals teories de la comunicació i del periodisme i exposar per
escrit i en públic la síntesi de les seves anàlisis.
Relacionar l'anàlisi social i els impactes de les noves tecnologies de la comunicació.
Relacionar l'evolució històrica de les modalitats i tradicions periodístiques amb els grups que han
ostentat en un determinat moment el poder d'informar i la manera d'accedir a aquest poder.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Trobar el que és substancial i rellevant en documents sobre teoria, estructura i història de la
comunicació en una tercera llengua.

Continguts

CLASSES TEÒRIQUES:

16-09-2015: Introducció i planificació del curs. Presentació del programa.

23-09-2015: Comunicació interpersonal

30-09-2015: Comunicació interpersonal no verbal.

07-10-2015: Comunicació mediàtica. Sorgiment de la societat de masses.

14-10-2015: Comunicació mediàtica. Paradigma funcionalista.

21-10-2015: Comunicació mediàtica. Teoria crítica.

04-11-2015: Comunicació mediàtica. Teoria de l' .agenda setting
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11-11-2015: Comunicació mediàtica. Mitjans de comunicació i construcció social de la realitat.

18-11-2015: Comunicació mediàtica. Teoria de l'espiral del silenci.

25-11-2015: Comunicació mediàtica. Escola de Birmingham.

02-12-2015: Comunicació mediàtica. Mitjans de comunicació i societat actual.

09-12-2014: Comunicació mediàtica. Nous mitjans.

16-12-2014: Examen.

13-01-2016: Activitats de reavaluació.

20-01-2016: Activitats de reavaluació.

27-01-2016: Examen de reavaluació.

SEMINARIS:

16-09-2015: Planificació de les activitats del Seminari. Elecció i disseny del treball de curs.

23-09-2015: Elecció i disseny del treball de curs. Posada en comú de propostes de treball, discussió sobre
viabilitat i adaptació al programa.

30-09-2015: Comentari de lectures. Goffman, E. (2009). .Presentación de la persona en la vida cotidiana
Buenos Aires: Editorial Amorrortu. Cap.1. [Edició original: 1959]

Lliurament de propostes de Treball de curs.

07-10-2015: Posada en comú de les propostes de treball.

14-10-2015: Comentari de lectures. Lazarsfeld, P. F. i Merton, R. K. (1986). Comunicación de masas, gustos
populares y acción social organizada. Dins M. Moragas (ed.), Sociología de la Comunicación de masas. II.

 (2a ed.) pp. 22-49) . Barcelona: Gustavo Gili. [Edició original: 1948].Estructura, funciones y efectos  (

21-10-2015: Comentari de lectures. Adorno, T. i Horkheimer, M. (1981). La industria de la cultura: ilustración
como engaño de las masas. Dins J. Curran, M. Gurevitch i Janet Woollacot (comp.), Sociedad y comunicación

, (pp. 393-492). Mèxic: Fondo de Cultura Económica. [Edició original: 1947].de masas

04-11-2015: Comentari de lectures. McCombs, M. E., i Evatt, D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando
una nueva dimensión de la agenda setting. , Vol. VIII, 1, 7-32.Comunicación y Sociedad

11-11-2015: Comentari de lectures. Altheide, D. (2003). Mass Media, Crime and the Discourse of Fear. The
, 5 (3), 9-25.Hedgehog Review Critical Reflections on Contemporary Culture

18-11-2015: Comentari de lectures. Noelle-Neumann, E. (1993). La espiral del silencio. La opinión pública y
los efectos de los medios de comunicación. , Vol. VI, 1-2, 9-28.Comunicación y Sociedad

25-11-2015: Comentari de lectures. Hall, S. (2004). Codificación y descodificación en el discurso televisivo. 
, 9, 210-236.CIC (Cuadernos de Informacióny Comunicación)

Lliurament del Treball de curs.

02-12-2015: Comentari de lectures. Thompson, J.B. (2005). The New Visibility. , 22Theory, Culture & Society
(6), 31-51.

09-12-2015: Comentari de lectures. Andrejevic, M. (2009). Critical Media Studies 2.0: an interactive upgrade. 
, 1 (1), 35-51.Interactions: Studies in Communication and Culture

13-01-2016: Activitats de reavaluació.
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20-01-2016: Activitats de reavauació.

Metodologia

L'aprenentatge estarà basat en classes magistrals, discussió a classe, lectures, tutories i realització de treballs
i proves. Es fomentarà la capacitat d'anàlisi crítica i de reflexió.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 37 1,48

Seminari 17 0,68

Treballs individuals i/o en equip 12 0,48

Tipus: Supervisades

Proves avaluables 6 0,24

Tutories 7,5 0,3

Tipus: Autònomes

Estudi personal i lectures orientades 70,5 2,82

Avaluació

1. Avaluació continua. Requeriments:

1.1. Realització d'un examen (60% de la nota) a final de curs (16 de desembre de 2015): Tots es alumnes realitzaran

un examen que es referirà al conjunt de les lectures del curs, a les explicacions i debats duts a terme a les classes i als

seminaris.

L'examen tindrà tres parts:

La primera serà una pregunta a escollir entre tres, de caràcter ampli i general sobre un tema de qualsevol de les tres

parts del programa (Valor: 3 punts).

La segona serà de cinc preguntes per a respostes breus (extensió aproximada deu línies) (Valor: 1 punt per a cada

pregunta).

La tercera serà de deu preguntes tipus test (Valor: 2 punts - les respostes errònies restaran 0,2 punts).

1.2. Realització d'un treball individual (30% de la nota).

El Treball individual serà un assaig acadèmic sobre un tema informatiu aparegut per primer cop als mitjans de

comunicació amb data posterior a l'inici de curs i desenvolupat des de la perspectiva de les teories analitzades en el

marc de l'assignatura. El professor de Seminari aprovarà, o no, la proposta d'assaig acadèmic presentada per

l'alumne/a i, si cal, assenyalarà les indicacions necessàries per a la reformulació del projecte. Igualment, el professor

de seminari s'encarregarà de tutoritzar la realització del treball durant el curs.
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Data de lliurament: 25 de novembre.

1.3. Participació als seminaris (10% de la nota).

Als seminaris es realitzarà la discussió i debat a partir dels articles de lectura obligatòria. Aquestes lectures estan

planificades per a afavorir l'aprenentatge de l'alumne a partir dels textos originals i seran, juntament amb el contingut

de les classes teòriques, un dels eixos principals dels exàmens de l'assignatura.

Qualificació final:

Cada alumne haurà de realitzar, com a mínim, l'examen i el treball individual (Seminari). La nota final, com

anteriormente s'ha detallat, serà el resultat de:

-Examen: 60%

- Treball de curs: 30%

-Participació als seminaris: 10%

Per aprovar l'assignatura cal haver superat  l'examen. No farà mitjana amb la resta de qualificacions siobligatòriament
l'examen està suspès; en aquest cas, la qualificació de l'assignatura serà la de l'examen. En cas que l'alumne no es

presenti a l'examen la nota final serà «No presentat».

Pel que fa al treball individual de curs, en cas que un alumne/a no tingui aprovada la proposta, o no la presenti, es

considerarà com «No presentat». Atès que l'assignatura té un model d'avaluació continuada el «No presentat» en el

Seminari suposarà també un «No presentat» en l'assignatura.

2. Avaluació d'alumnes de segona o tercera matrícula:

a) Els alumnes de segona matrícula o més podran optar a l'avaluació mitjançant una prova de síntesi o examen final,

d'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudiants universitaris regulats de

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol.

L'examen es realitzarà el 16 de desembre i es referirà al conjunt de les lectures del curs i a les explicacions idebats

duts a terme a les classes i als seminaris. Aquesta forma d'avaluació és incompatible amb l'avaluació continuada. Els

alumnes que optin per aquesta modalitat podran assistir a les classes de teoria i als seminaris tenint en compte que el

seu sistema d'avaluació és la prova final. És a dir, no podran ser avaluats dins del Seminari ni per realització de

treballs ni per presentació d'articles o altres activitats.

b) Els alumnes de segona o tercera matrícula també podran adscriure-se a l'avaluació continuada. Els alumnes que

optin per l'avaluació contínua ho hauran de comunicar a la professora abans del 30 de setembre; es considerarà que

els alumnes que no comuniquin explícitament per correu electrònic la seva opció per l'avaluació contínua es

presentaran a l'examen final.

Qualificació final:

La qualificació final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen final si l'alumne ha optat per la primera via (apartat

2a). La qualificació dels alumnes adscrits als sistema d'avaluación contínua seguirà el mateix procedimient explicat a

l'apartat 1, sobre avaluació contínua.

3. Activitats de reavaluació:

3.1. Alumnes amb avaluació continuada:

D'acord amb les instruccions de la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació es programarà un examen de

reavaluació (27 de gener de 2016) per als alumnes que hagin suspès l'examen almenys amb un 4 a 4,99 i els alumnes

que, havent aprovat, desitgin modificar la seva nota de l'examen anterior.

Si algun estudiant vol presentar-se a l'examen de reavaluació per pujar nota, haurà d'assumir-ne els resultats, tant si

són positius como si són negatius. En el supòsit que no se superi l'examen final de reavaluació, la qualificació

del'assignatura serà la que s'obtingui en aquest examen.

3.2. Alumnes de segona o tercera matrícula:
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Els estudiants de segona o tercera matrícula que optin per l'avaluació mitjançant la prova de síntesi tindran l'opció de

presentar-se a la reavaluació en els supòsits i condicions següents: a) haver obtingut almenys un 4 a 4,99 a l'examen

final; b) haver superat l'examen final i voler pujar nota. En tots dos casos l'estudiant haurà d'assumir els resultats de

l'examen de reavaluació, tant si són positius com negatius.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 60% 0 0 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Participació als seminaris 10% 0 0 4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19

Treball de curs 30% 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 8, 18, 19
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