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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Altres: Dr. JORGE OTER GONZÁLEZ

Responsable: Dr. DANIEL TORRAS i SEGURA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Castellà

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

2. CEA1: Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar continguts multimèdia per a la seva publicació digital a Internet, 
que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i vídeos.
3. CEA12: Conèixer i aplicar els principis de negoci en el sector audiovisual.

4. CEA4: Dissenyar, planificar, editar, produir i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives.

5. CEA5: Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment) atenent 
tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components.
6. CEA6: Dissenyar, planificar i produir amb multicàmera en directe i en plató, d'acord amb totes les facetes del 
producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica).

1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El curs empra la metodologia de la classe expositiva participativa. Es combinarà una exposició dels temes a l'estil de 
classe magistral amb activitats de breu durada, en grup o individuals, que ajudin a l'alumnat a participar del contingut 
teòric i que inciti a presentar-hi reflexions constructives. A les classes es presentarà la teoria acompanyada d'exemples 
visuals i casos reals. Al mateix temps, s'indicaran les pautes i normes per a la realització de l'estudi de cas i la presentació
de l'anàlisi de l'espot audiovisual. 

Es realitzarà un especial èmfasi en la presentació formal i l'organització coherent dels treballs i exposicions orals, així com 
en la interpretació i valoració crítica de les anàlisis i comentaris plantejats.

Metodologies docents

Horari: A concertar

Horari d'atenció
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- Explicar la relació entre comunicació i societat, els diversos models teòrics que s'hi han establert, i les diferents 
metodologies existents per a la seva anàlisi.
- Definir el procés de comunicació, els seus components i les diferents formes de comunicació existents.
- Mostrar les característiques de la publicitat com a forma de comunicació, així com les seves tècniques, objectius, 
formats i el procés de planificació estratègica que la genera.
- Descriure les característiques i implicacions socials, polítiques, econòmiques i psicològiques de la societat de la 
informació i la globalització.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1: Què entenem per comunicació

2: La comunicació persuasiva

Dedicació: 27h 

Dedicació: 17h 20m

Grup gran/Teoria: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 5h 20m

En aquest contingut es treballa:

1.1. Definicions. Comunicació, informació, significació
1.2. Components de la comunicació
1.3. Tipus de comunicació
1.4. Receptors. Tipus de públic 
1.5. Comunicació de masses. Cultura de masses
1.6. Mitjans de comunicació de masses. Origen, funcions i dimensions
1.7. Característiques de la comunicació audiovisual
1.8. Nou paradigma de la comunicació: el trencament de la massa

En aquest contingut es treballa:

2.1. Definició. Persuadir, convèncer i manipular
2.2. Propaganda, màrqueting i publicitat
2.3. Finalitats i objectius de la publicitat
2.4. El missatge publicitari: forma, contingut i planificació
2.5. Formes i formats de publicitat
2.6. La publicitat audiovisual. Definició i característiques
2.7. Models d'espots televisius publicitaris
2.8. Nou paradigma de la publicitat contemporània
2.9. La publicitat a Internet i amb les noves tecnologies

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitat 1. Identificació dels components i tipus de comunicació

Activitat 2. Anàlisi d'un espot publicitari o d'una forma de comunicació persuasiva



Última modificació: 10-02-2014

840059 - MODELS - Models Socials i Publicitat

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 9

3: La publicitat com a element Social

4: La comunicació des de la ciència

Dedicació: 18h 

Dedicació: 26h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 16h 

En aquest contingut es treballa:

3.1. Aparició i evolució de la publicitat
3.2. Subjectes de l'activitat publicitària 
3.3. El model de societat consumista. Públics objectius
3.4. Efectes de la publicitat. Bases i teories de psicologia social aplicades a la persuasió

En aquest contingut es treballa:

4.1. La ciència que estudia la comunicació
4.2. La comunicació com a objecte d'estudi
4.3. Mètodes i tècniques d'estudi de la comunicació
4.4. Teories de la comunicació
4.5. Models de la comunicació
4.6. Teories sobre els efectes de la comunicació de masses

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 3. Disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi d'un fenomen comunicatiu
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5: La Societat de la Informació

6: Comunicació, publicitat i democràcia

Dedicació: 25h 

Dedicació: 26h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

En aquest contingut es treballa:

5.1. Definició i denominacions de la societat contemporània
5.2. Paradigma informacional i Postmodernitat
5.3. Tendències socials, econòmiques i comunicatives
5.4. Globalització i comunicació. El paper de les TiC
5.5. La comunicació digital: implicacions perceptives, psicològiques i socials
5.6. Noves eines i formats de comunicació

En aquest contingut es treballa:

6.1. El rol sociopolític de la comunicació en la societat actual
6.2. Els mitjans de comunicació com a actors polítics 
6.3. Opinió pública. Agendasetting, framing i priming
6.4. Principis ètics, de legislació bàsica i codis deontològics
6.5. Comunicació, cultura i identitat. L'espai nacional de comunicació 
6.6. Democràcia electrònica. Teories i perspectives sobre democràcia i Internet

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
Activitat 4. Desenvolupament del projecte d'anàlisi d'un fenomen comunicatiu
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Planificació d'activitats

1: IDENTIFICACIO DELS COMPONENTS I 
TIPUS DE COMUNICACIÓ (CONTINGUT 1)

2: ANÀLISI D'UN ESPOT PUBLICITARI 
(CONTINGUT 2)

Descripció:

Descripció:

 Analitzar un producte audiovisual i identificar els components i tipus de comunicació presentats a la teoria

 Fer una anàlisi de contingut identificant els recursos de realització i narratius que empra un espot publicitari o 
alguna altra forma de comunicació persuasiva, així com el seu format i objectiu

Material de suport:

Material de suport:

Vídeo, projector de vídeo i pantalla
Instruccions de l'activitat

Un vídeo d'un espot publicitari. Projector de vídeo i pantalla
Instruccions de l'activitat

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

El full amb l'anàlisi final. Avaluable: junt amb altres activitats forma part del 20% de l'avaluació final

El full amb l'anàlisi. Avaluable: junt amb altres activitats forma part del 20% de l'avaluació final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Reconèixer els diferents components del procés comunicatiu
- Diferenciar les característiques dels diferents tipus de comunicació

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Identificar el format, públic objectiu i intencions d'un espot publicitari
- Identificar els recursos narratius i de realització emprats en l'anunci audiovisual
- Identificar l'estratègia d'un espot publicitari

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 
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3: ELABORACIÓ D'UN PROJECTE D'ANÀLISI 
( CONTINGUT 4)

4: DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE 
D'ANÀLISI (CONTINGUT 6)

Descripció:

Descripció:

 Dissenyar i elaborar un projecte que pugui servir per a analitzar un fenomen comunicatiu. Combinar dades reals 
del fenomen escollit amb la teoria analítica vista a classe.

 Fer un comentari analític, aplicant-hi la teoria presentada, d'un fenomen comunicatiu real

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de l'assignatura. Fonts documentals.
Instruccions de l'activitat

El projecte d'anàlisi. Apunts de l'assignatura. Fonts documentals.
Instruccions de l'activitat

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

El projecte per escrit i amb format acadèmic de treball amb portada. Avaluable: representa un 20% de l'avaluació 
final

El treball de desenvolupament per escrit amb el format de treball acadèmic amb portada. Avaluable: representa 
un 20% de l'avaluació final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Identificar les principals característiques d'un fenomen comunicatiu
- Aplicar conceptes teòrics a una situació real
- Destacar els elements més representatius i importants d'un fenomen comunicatiu
- Conèixer diferentes escales, valors i paràmetres per classificar i entendre un procés comunicatiu

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Identificar les principals característiques d'un fenomen comunicatiu
- Aplicar conceptes teòrics a una situació real
- Entendre el mètode i les tècniques d'anàlisi més apropiades per a cada cas
- Estructurar adecuadament el desenvolupament d'una argumentació pròpia 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 1h 

Dedicació: 2h 

Dedicació: 2h 
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Els alumnes realitzaran un sistema d'avaluació continuada. El 20% de la nota final s'obtindrà de la realització en grups de 
3 persones de la planificació d'un projecte dedicat a estudiar la comunicació; el 20% és, per tant, tan sols el projecte. Un 
20% més s'obtindrà de l'elaboració i desenvolupament en els mateixos grups d'aquesta anàlisi sobre un fenomen 
comunicatiu, és a dir, dur a terme el projecte.
El 20% de la nota final serà l'anàlisi i la presentació oral d'un espot publicitari o de comunicació persuasiva. La tasca es 
realitzarà en grup.
Un 10% de la nota final correspondrà al primer examen parcial, a mig curs, i un 10% més sorgirà de l'examen parcial 
final de l'assignatura. La teoria no s'acumula i, per tant, aquest segon parcial correspon a la segona part del temari.  
Un 20 % més de la nota final s'aconseguirà mitjançant la realització periòdica de tests o treballs sobre les lectures 
obligatòries del curs, així com diverses activitats d'anàlisi i reflexió, individuals o en grup, que es plantejaran per fer a 
l'aula al llarg del curs.

En resum, per la via d'avaluació continuada:
20% Planificació d'un projecte sobre anàlisi de la comunicació
20% Desenvolupament del projecte sobre anàlisi de la comunicació 
20% Anàlisi i presentació d'un espot publicitari
10% Primer parcial
10% Segon parcial
20% Treballs i tests sobre les lectures obligatòries i activitats de seguiment

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Les activitats a classe es plantejaran en format de petit grup o de forma individual.

És obligatori i necessari per seguir les activitats del curs llegir totes les lectures proposades.
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