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Prerequisits

Els propis del Màster

Objectius

Els objectius bàsics del mòdul són els següents:

Fer una aproximació històrica a la relació entre comunicació, poder i cultura.
Fer una reflexió sobre el paper de la divisió internacional del traball en la construcció d'una cultura i
comunicació de masses mundial estructuralment desequilibrada.
Fer una reflexió crítica sobre la relació entre comunicació, desenvolupament econòmico, democràcia,
societat de l'aprenentatge i progrés social.
Analitzar el paper dels mitjans de comunicació en els processos de canvi social.
Analitzar els canvis introduïts pel nou ecosistema comunicatiu digital en les polítiques comunicatives
orientades al foment del progrés democràtic i 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, 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.
Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

Avaluar els resultats dels projectes de comunicació d'institucions, empreses, associacions, fundacions i
altres entitats.
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
Desenvolupar projectes de recerca sobre comunicació per al desenvolupament i el canvi social.

Desenvolupar propostes innovadores en relació a les polítiques de comunicació per al
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Desenvolupar propostes innovadores en relació a les polítiques de comunicació per al
desenvolupament.
Dissenyar i dirigir projectes comunicatius.
Generar idees i solucions innovadores en relació a la comunicació, desenvolupament i canvi social.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer l'abast i aplicació de les actuals polítiques de comunicació per al desenvolupament.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

Breu descripció dels continguts del mòdul:

La comunicació com espai de mediació entre l'experiència i la consciencia.
Debat crític a l'entorn dels conceptes de comunicació social, desenvolupament econòmic, progrés
social, societat de l'aprenentatge i canvi social.
Aproximació història a la relació entre comunicació, poder i cultura. De la revolució agrària a la
revolució industrial i la revolució de la informació.
Comunicació, creixement econòmic, democràcia i canvi social en l'actual entorn digital.
Polítiques comunicatives, societat de l'aprenentatge i canvi social.
Estratègies comunicatives orientades al canvi social.
Actors i objectius en la comunicació pel desenvolupament i la consolidació democràtica.
Propostes comunicatives per al desenvolupament i el canvi social: anàlisi de casos.

Metodologia

Metodologia de treball:

El mètode pedagògic estarà basat en el treball conjunt del grup i el debat provocat per les explicacions del
professor. Per a donar forma a aquest objectiu es definiran tres dinàmiques de treball:

Explicacions a càrrec del professor sobre els aspectes més teòrics o genèrics.
Debat a partir de lectures de textos de referència en l'àmbit de la comunicació, desenvolupament i
canvi social.
Posada en comú dels treballs de curs dels estudiants.
Exposicions en grup per part dels estudiants.
Realització individual d'un treball de curs sota la tutoria del professor. El treball podrà ser un projecte de
comunicació pel canvi social.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi de casos 15 0,6 2, 7, 9

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

15 0,6 2, 7

Tipus: Supervisades
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Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social 15 0,6 2, 7, 9

Tipus: Autònomes

Lectures, treballs 105 4,2 2, 7, 9

Avaluació

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 (50%)

2. 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. Alternativament, també es podrà realitazar un treball de reflexió teòrica o una
anàlisi de cas (50%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social o un treball
alternatiu.

50% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 9

Participació en els debats 50% 0 0 1, 2, 6, 7, 8
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