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Prerequisits

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

Objectius

L'assignatura es realitza a primer curs i pertany al bloc formatiu de "Comunicació".

A partir d'aquesta assignatura l'estudiant assolirà objectius fonamentals del Grau de Publicitat i Relacions
Públiques, que li permetrà ser capaç de:

- Transmetre informació, idees, problemes i soluciones sobre l'activitat de la Publicitat i les Relacions
Públiques.

- Reunir i interpretar dades rellevants de l'activitat de la Publicitat i de les Relacions Públiques per tal d'emetre
judicis que aportin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències

Aplicar el pensament científic amb rigor.
Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges
publicitaris.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar 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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les
llengües oficials (català i castellà) com en una tercera llengua.

Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
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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, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Gestionar el temps de manera adequada.
Identificar les tradicions comunicatives 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 missatges
publicitaris.
Contextualitzar els diferents corrents publicitaris i l'obra de publicitaris de referència.
Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
Demostrar esperit crític i autocrític.
Descriure l'estructura dels mitjans de comunicació i les seves dinàmiques.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les
llengües oficials (català i castellà) com en una tercera llengua.
Diferenciar les especificitats dels llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals.
Explicar l'evolució de les tradicions publicitàries 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 de la publicitat i les relacions
públiques 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 comunicatives amb els grups mediàtics que
han ostentat en un determinat moment el poder de comunicar.
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

Tema 1

Història de la Comunicació. Període industrial.

Els transports, l'electricitat, el telèfon. La comunicació com instrument de l'Estat. La comunicació com
instrument comercial de les corporacions empresarials. Els anuncis. El naixement de les marques: el cas
Lever, el cas Procter & Gamble. La premsa com a mitjà publicitari: el cas The Times, el cas Diari de
Barcelona, el cas La Vanguardia. L'agent de premsa (antecedent de l'agent publicitari). La comissió
publicitària. L'exclusiva publicitària. Les primeres agències publicitàries: el cas James Walter Thompson, el
cas Rafael Roldós Viñolas, el cas Valeriano Pérez.

Tema 2

Història de la Publicitat. Segle XX (1).

Entre la Exposició Universal de 1888 i la de 1929. La Publicitat científica: Pere Prat Gaballí, l'agència Fama, el
Publi-Club. La investigació de mercat. L'estudi psicològic i sociològic del consumidor. Diferents formats
publicitaris als mitjans impresos: il·lustració, petit anunci, esquela, notícia-anunci, anuncis a pàgina sencera,
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L'aprenentatge estarà basat en la resolució de casos pràctics i l'estudi de cas. Es fomentarà el treball col·laboratiu i la
capacitat d'anàlisi crítica i de reflexió.

publicitaris als mitjans impresos: il·lustració, petit anunci, esquela, notícia-anunci, anuncis a pàgina sencera,
etc. El disseny gràfic en Publicitat. El cartell publicitari. L'aparador com a reclam publicitari.

El cas de la fusió de McCann y Erickson l'any 1930 (Standard-Oil, General Motors, Coca-Cola). El cas de
Publicis.

Tema 3

Història de la Publicitat. Segle XX (2).

La ràdio com a mitjà publicitari: L'hora Ford, els anuncis musicals. L'agència de serveis plens. La influència de
Madison Avenue.

La propaganda durant la guerra civil. El cas "La Guerra dels Mons" i els estudis psicològics sobre l'audiència.

Tema 4

Història de la Publicitat. Segle XX (3).

La televisió com a mitjà publicitari. L'aportació de la televisió a la creació de la societat de consum. El
desarrollisme econòmic espanyol. Els patrocinis a la televisió nordamericana: el cas , el format deI Love Lucy
les . L'Estatut de la Publicitat (1964). Víctor Sagi. L'entrada de les multinacionals publicitàries acelebrities
Espanya. Els estudis de difusió i audiències: OJD, EGM. Cas MMLB. La transformació dels estudis en
Publicitat en universitaris. La crisi publicitària de 1982-1983. Les agències de mitjans: Media Planning. El
locutor anunci a la ràdio espanyola: el cas Luis del Olmo.

Tema 5

Història de la Publicitat. Segle XX (4).

La Llei General de Publicitat de 1988. Els canvis del sistema publicitari a partir de l'aparició de les televisions
privades. El poder de l'audímetre. La crisi dels mitjans impresos amb la irrupció dels mitjans digitals i els nous
mitjans (xarxes socials). Els grans grups multinacionals publicitaris, l'atomització del mercat publicitari a
Espanya. El problema de la notorietat en un mercat cada vegada més saturat de missatges publicitaris.
L'estratègia de El Corte Inglés. La crisi del 2007.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 48 1,92 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Pràctiques 79 3,16 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Lectures 21 0,84 4, 7, 8, 18, 19
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Avaluació

Treballs pràctics supervisats i dirigits: 50% nota
Examen: 40 % nota
Participació a classe i autoavaluació justificada: 10% nota

Per aprovar l'assignatura es farà nota mitjana entre les 3 parts. Cal que estiguin aprovats amb un 5 l'examen
i que sigui un mínim de 5 la nota resultant de fer el promig de les pràctiques

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19

Participació a classe i autoavaluació
justificada

10% 0 0 8, 15, 17, 18

Treballs pràctics supervisats i dirigits 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19
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