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Prerequisits

Coneixement de l'actualitat política i periodística.

Objectius

1. Explicar la relació entre els mitjans de comunicació social i la cultura política.

2. Distingir les formes d'influència dels mitjans de comunicació en els processos de socialització política i en
l'opinió pública.

3. Analitzar l'orientació dels públics davant dels mitjans de comunicació 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
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les característiques de la comunicació política mediatitzada i de les noves formes de
comunicació política.
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
Demostrar capacitat de selecció de 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
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Fer propostes innovadores per resoldre els problemes que deriven del tractament mediàtic dels
assumptes polítics
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.
Saber dissenyar projectes d'investigació en el camp de la comunicació i la cultura política.
Saber planificar i dirigir fluxos informatius en els mitjans de comunicació per contribuir a la resolució de
problemes socials
Saber planificar i dirigir projectes de comunicació per a actors polítics i socials
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

SESSIONS TEÒRIQUES:

25-10-2018. Programació del curs: funcionament de les classes, activitats formatives i treball de curs.
Comunicació política: mediatització de la política i la cultura.

15-11-2018: Definició de cultura política. Diferents aproximacions a l'estudi de la cultura política.

22-11-2018. Relació entre comunicació política i cultura política.

29-11-2018. Mitjans de comunicació i construcció de la memòria col·lectiva.

13-12-2018. Populisme polític i populisme mediàtic.

20-12-2018. Mitjans de comunicació, xarxes socials i participació política.

10-01-2019. Mitjans de comunicació, xarxes socials i construcció de l'opinió pública.

17-01-2019. Visibilitat dels actors polítics.

24-01-2019. Visibilitat dels actors socials.

31-01-2019. Prova de síntesi.

SEMINARIS:

25-10-2018. Programació del seminari.

15-11-2018: Comentari lectura obligatòria del curs. Chadwick, Andrew. 2017. The Hybrid Media System:
 Nova York: Oxford University Press, 2ª ed. Cap. 4.Politics and Power.

22-11-2018. Comentari lectura obligatòria del curs. Giménez, Gilberto 2007. Estudios sobre la cultura y las
Mèxic: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ITESO. Cap. 7.identidades sociales. 

Lliurament proposta projecte individual d'investigació.

29-11-2018. Comentari lectura obligatòria. Moeller, Judith i Claes de Vreese. 2013. "The differential role of the
media as an agent of political socialization in Europe". , 28 (3): 309-325.European Journal of Communication

13-12-2019. Comentari lectura obligatòria. Zelizer, Barbie. "Cannibalizing Memory in the Global Flow of News",
a  eds. Motti Neiger, Oren Meyers y EyalOn Media Memory. Collective Memory in a New Media Age,
Zandberg, 27-36. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2011.

20-12-2018. Comentari lectura obligatòria. Postill, John. 2018. "Populism and social media: a global
perspective".  40 (5): 754-765.Media, Culture & Society,

10-01-2019. Comentari lectura obligatòria. Prior, Markus. 2013. "Media and Political Polarization". Annual
, 16: 101-127.Review of Political Science
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:1. Procés d'avaluació

1. Participació a classe (10%): en les sessions teòriques i en els seminaris.

2. Presentació i discussió de textos (20%) en els seminaris.

3. Realització d'un projecte individual d'investigació (30%), que es lliurarà el 24 de gener de 2019 a través de l'espai del Campus Virtual.

4. Prova de síntesi (40%), que es realitzarà el 31 de gener de 2019 i es presentarà a traves de l'espai del Campus Virtual.

17-01-2019. Comentari lectura obligatòria. Neubaum, German i Nicole C. Krämer. 2017. "Opinion Climates in
Social Media: Blending Mass and Interpersonal Communication". , 43 (4):Human Communication Research
464-476.

Lliurament projecte individual d'investigació.

24-01-2019. Comentari lectura obligatòria. Grebelsky-Lichtman, Tsfire. (2017). "Female politicians: a mixed
political communication model". , 23 (2): 272-297.The Journal of International Communication

Aquest cronograma és una programació general i una guia sobre els temes que es tractaran durant el curs. En
funció de la disponibilitat de temps i les necessitats de l'alumnat espodran plantejar canvis si la professora ho
considera convenient. En aquest cas s'informarà al més aviat possible a través de l'espai del mòdul al Campus
Virtual de la UAB.

Metodologia

La docència compaginarà classes teòriques, pràctiques, i estudi de casos. La
participació i l'aprenentatge individual seran clau i els alumnes hauran de presentar els
seus propis materials de reflexió, treballs o documents -escrits o audiovisuals-
relacionats amb la matèria del mòdul. La professora realitzarà tutories individuals per al
seguiment dels treballs dels alumnes.

Cadascuna de les sessions es dividirà en dues parts: la primera serà la part teòrica (de
dues hores de duració), a càrrec de la professora responsable del mòdul; la segona, el
seminari (d'una hora de duració) on els alumnes presentaran cada dia una lectura
especialitzada relacionada amb el tema tractat el dia anterior.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6

Seminari 10 0,4

Tipus: Supervisades

Tutories en relació al projecte d'investigació 5 0,2 2, 3, 4, 7

Tutories individualitzades 5 0,2 5, 8, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectures, realització de treballs 67 2,68 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació
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4. Prova de síntesi (40%), que es realitzarà el 31 de gener de 2019 i es presentarà a traves de l'espai del Campus Virtual.

L'assistència a classe serà obligatòria. Els alumnes que deixin d'assistir a més del 20% de les sessions tindran una qualificació de "No
avaluable".

Qualificació

Per a superar el mòdul es necessari aprovar la prova de síntesi. En cas que aquesta prova estigui suspesa la nota final del mòdul serà
la nota de la prova suspesa, no farà mitjana amb la resta de qualificacions. Si s'ha aprovat la prova de síntesi, la qualificació final serà la
mitjana ponderada de les quatre activitats d'avaluació.

Atès que el mòdul té un sistema d'avaluació continuada, la no presentació a la prova escrita de síntesi o la no presentació del projecte
d'investigació suposarà una qualificació final de "No avaluable".

2. Procés de recuperació

L'alumnat podrà recuperar la prova escrita de síntesi i el projecte d'investigació (opcional) en cas que es donin aquestes dues
circumstàncies:

1. Que prèviament els alumnes s'hagin presentat a les dues proves i les hagin suspeses, una o les dues.

2. Que la mitjana ponderada de les qualificacions de les dues proves sigui 3,5 o superior.

Quedaran excloses de la recuperació la participació a classe, presentació i discussió de textos per motius obvis.

Qualificació

Un cop els alumnes s'hagin presentat a la recuperació, la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació es farà a partir de les notes de
la prova de síntesi o del proyecte d'investigació (opcional) recuperats a partir dels criteris de l'apartat 1.

3. Revisió ordinària de les activitats d'avaluació

En cas de disconformitat amb la qualificació de les diferents activitats d'avaluació, l'alumnat tindrà dret a la revisió ordinària de les
proves amb la professora del mòdul. La data i horari de la revisió ordinària es faran públiques el mateix dia de recepció de les proves i a
través de l'espai del mòdul al Campus Virtual.

4. Revisió extraordinària de la qualificació final del mòdul

En cas de disconformitat amb la qualificació final del mòdul, l'alumnat tindrà dret a sol·licitar-ne la revisió extraordinària. El/la alumne7a
haurà de presentar, en el termini de quinze dies naturals desprès de publicada la qualificació final, una sol·licitud raonada al Deganat de
la Facultat de Ciències de la Comunicació i es lliurarà a la gestió acadèmica. La revisió es farà d'acord amb las instruccions sobre
revisió extraordinària aprovades per la Junta de Facultat del dia 5 de maig de 2016, publicades al web de la Facultat:

http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informació-academica/avauacio/revisio-extraordinaria-de-la-qualificacio-final-1345714263962.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a classe 10% 2 0,08 3, 4

Presentacions i discussió de textos 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Projecte d'investigació 30% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 8

Prova de síntesi 40% 3 0,12 3, 6, 8, 9

Bibliografia
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