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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.

Altres indicacions sobre les llengües

Es fa un us indistint de castellà i català

Prerequisits

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura, si bé un interés per la comunicació social és
recomabable.

Objectius

Aquesta assignatura analitza i reflexiona sobre el fenomen de la publicitat com a un discurs d'abast global, i la
seva relació amb la creació, transmissió i reproducció dels estereotips de gènere. La publicitat és un potent
dispositiu simbòlic de gran impacte social, els efectes del qual tenen conseqüències directes en la manera en
què interpretem el món i en la vida quotidiana de la ciutadania.

Competències

Analitzar els principals fenòmens discursius relacionats amb la construcció i expressió de les identitats
de gènere, tenint en compte la variació lingüística, social i pragmàtica.
Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
Proposar discursos i pràctiques comunicatives integradores des del punt de vista de l'equitat de gènere
en els mitjans audiovisuals i en entorns educatius.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
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Analitzar interaccions orals i discurs escrit amb perspectiva de gènere.
Detectar estereotips discriminatoris per raó de gènere o orientació sexual en tot tipus de productes
comunicatius.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Identificar les manifestacions del sistema sexe/gènere a través de la representació de les identitats
femenines i masculines en els mitjans de comunicació i la publicitat.
Integrar elements que fomenten la igualtat de gènere en les campanyes publicitàries.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
Utilitzar recursos i alternatives no sexistes en espais de treball, educació i convivència.

Continguts

Aquest és el programa previst, que caldrà adaptar segons les necessitats temporals i circumstancials.

Introducció a la publicitat: indústria d'abast global
Naixement i evolució: Models de gènere incipient. Els canvis socials mitjançant la publicitat.
La publicitat agent socialitzador: educació informal, impacte, ubiqüitat Publicitat convencional i no
convencional. Publicitat exterior
Estructura del camp publicitari. Professionals que operen. Creatius versus Responsables de Comptes.
Arquetipus, mites i estereotips de gènere. L'ús publicitari d'aquests conceptes
Pressupostos de l'anunci: proposta comercial, estètica, ètica i ideològica
L´ús de l'art en publicitat: motius recurrents. Pintura, escultura, música. Art i creativitat publicitària.
La publicitat per sectors: publicitat impresa, audiovisual, radiofònica. Característiques. La fotografia. El
relat. La veu.
Valors fonamentals del discurs publicitari. La promesa de felicitat.
Estereotips de gènere recurrents en la publicitat. El cos en la publicitat.
La violència en la publicitat. Violència física i simbòlica
Campanyes publicitàries de sensibilització contra la violència de gènere
Infància i publicitat.
Usos creatius i alternatius de la publicitat. . Situació legal. La Llei de Publicitat. PublicitatFemvertising
il·lícita.
Codis deontològics i Recomanacions per a evitar la publicitat sexista. Observatoris de la Publicitat.

Metodologia

La metodología consisteix en:

a) Exposició teórica dels conceptes fonamentals de la matèria

b) Realització individual o en grup de treballs pràctics sobre els temes desenvolupats a classe

c) Exposició oral a classe dels treballs pràctics (En cas de força major derivada de la situació sanitària les
exposicions es poden fer on line o penjar el resultat en el Campus Virtual).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Exposició teòrica dels conceptes fonamentals de l'assignatura 45 1,8 2, 3, 5, 6, 7, 9

Tipus: Supervisades

Presetació oral de les pràcticas sobre diferents aspectes de l'assignatura 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Tipus: Autònomes

Exercicis escrits sobre diferents aspectes desenvolupats en el programa 75 3 1, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

L'avaluació és continuada i es basa en els següents aspectes:

a) Escriptura de textos analítics sobre productes mediàtics relacionats amb els punts desenvolupats en el
programa. Es calcura que es puguin fer de 2 a 4 textos d'aquest tipus. (Tenen un pes d'un 40% de la nota
final)

b) Escriptura de textos argumentatius sobre els diferente aspectes desenvolupats en el programa. Es calcula
que es podran fer de 2 a 4 textos d'aquest tipus (Tenen un pes d'un 40% de la nota final)

b) Exposició a classe dels exercicis pràctics fets (sempre que es pugui). En cas de força major derivada de la
situació sanitaria l'exposició es podrá fer on line (Tenen un pes d'un 20% de la nota final).

Advertiment 1:

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació d'aquesta assignatura serà 0.final

Advertiment 2:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Presentació oral dels treball pràctics sobre diferents aspectes de la matèria 20 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9

Textos d'anàlisi sobre productes mediàtics relacionats amb els punts
desenvolupat al programa

40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9

Textos escrits argumentatius sobre els diferents aspectes desenvolupas en
el programa

40 0 0 2, 3, 5, 6
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