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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Equip docent

Lorena Martinez Garcia

Prerequisits

Es recomana la lectura de dos manuals de Relacions Públiques, per exemple el llibre de James E.
Grunig (consulteu la bibliografia) i "El Director" de David Jiménez, 2019.

Objectius

-Conèixer la disciplina des dels seus fonaments teòrics, conceptualització i orígens històrics.
-Conèixer la dimensió professional de l'activitat a Espanya i al mon.
-Conèixer les àrees d'especialització de les Relacions Públiques.
-Conèixer les eines bàsiques de les Relacions Públiques.
-Conèixer els principis i l'ètica per l'exercici de la professió a l'àmbit de les organitzacions.

Competències

Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a lelaboració de
missatges.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
Determinar lestructura i les funcions del context tecnològic i econòmic de les organitzacions.
Diferenciar les principals teories relatives a la comunicació de les organitzacions, que fonamenten el
coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits.
Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la
comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Treballar dacord amb la deontologia professional.

1



1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

6.  
7.  
8.  

9.  
10.  

11.  
12.  

Resultats d'aprenentatge

Acceptar la discrepància i no menysprear altres persones, col·lectius o institucions per raó ideològica,
de raça, gènere, discapacitat, etc.
Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional en contínua transformació.
Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Demostrar capacitats de lideratge i iniciativa.
Explicar les teories que caracteritzen la comunicació persuasiva en l'àmbit de les accions de les
relacions públiques.
Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
Preparar les accions comunicatives per als públics interns i externs d'una organització.
Reconèixer i distingir la tipologia professional i funcions dels diferents subjectes que intervenen en les
organitzacions per poder aplicar les millors tècniques de les relacions públiques a cada cas.
Transmetre oralment els missatges de l'organització en les situacions en què calgui.
Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre
decisions estratègiques.
Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.
Utilitzar l'aprenentatge de les tècniques de les relacions públiques per explicar i divulgar oralment i per
escrit les informacions relatives a les organitzacions als públics específics.

Continguts

PROGRAMA-TEMARI:
1. LES RELACIONS PÚBLIQUES: CONCEPTUALITZACIÓ I DEFINICIÓ.
2. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS PÚBLIQUES.
3. LA COMUNICACIÓ I LES RELACIONS PÚBLIQUES: PUBLICITAT, PROPAGANDA,
PERIODISME, MARKETING.
4.ELS MODELS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES.
5. LA PROFESSIÓ I EL SEU DESPLEGAMENT A LES ORGANITZACIONS.
6. ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ DE LES RELACIONS PÚBLIQUES.
7. EINES BÀSIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES.
8. ESTUDI DE CASOS.
9. ELS PRINCIPIS I L'ÈTICA DEL PROFESSIONAL DE LES RELACIONS PÚBLIQUES.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat
informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

-El professorat realitzara classes magistrals participatives amb exemples de
accions i polítiques de relacions públiques, i explicació de casos pràctics per
desenvolupar el programa temari .
L'alumnat realitzaran treballs acadèmics al llarg del curs per identificar l'estat de
les competències asumides i pròpies de la matèria:
-Treballs en grups. Anàlisi de casos (TG).
Aquest treballs en grups han de ser aprovats prèviament per el profesorat per
evitar repeticions temàtiques i seran exposats i debatuts a classe.

Assistència a l'aula de diversos professionals en actiu de les Relacions Públiques.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Ponències, experts convidats 75 3 1, 2, 3, 5, 10, 11

Treball individual 75 3 4, 6, 7, 8, 9, 12

Tipus: Supervisades

Notes de premsa - Articles d'opinió 25 1 5, 7, 8, 10, 12

Tipus: Autònomes

Plans de Comunicació - Casos de Crisi 25 1 2, 3, 6, 11

Avaluació

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

- Activitat A. Treball en grup sobre un cas pràctic. Comunicació Corporativa. 25% sobre la qualificació final.
- Activitat B, Treball en grup sobre un cas pràctic. Comunicació de les start-ups. 25% sobre la qualificació final.
- Activitat C, Prova de síntesi (només 1) al finalitzar el curs. 50% sobre la qualificació final.

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en cadascuna de les activitats A, B y C.

Treball en grup 1.

Treball en grup 2.

Prova de Síntesil

Serà possible assistir a la recuperació de la prova de sintesi, en cas que aquesta estigui suspesa.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el
pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en 5 preguntes
sobre el temari de l'assignatura.
La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà
amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de
l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova de síntesi 50% 2 0,08 2, 4, 8, 10, 11, 12

Treball en grup 25% 49 1,96 2, 4, 8, 10, 11, 12

Treball en grup 25% 49 1,96 1, 3, 5, 6, 7, 9
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