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Informació general de l'assignatura

Denominació PUBLICITAT

Codi 101935

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (R
2016)

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
(2009)

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

2 2

Coordinació SERRANO TOLDRÁ, JUDIT

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i castellà (grup en català/castellà) 
Anglès (grup en anglès)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SERRANO TOLDRÁ, JUDIT judit.serrano@udl.cat 6

TORRES PURROY, HELENA helena.torres@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén endinsar l'alumnat en el món comunicatiu i empresarial de la publicitat a través de dos pilars: l'anàlisi
publicitari i la creació publicitària. 

Descobrirem els orígens de la publicitat i avançarem fins arribar a les tendències publicitàries més innovadores del moment actual. 

Aprendrem el procés de creació de la idea i de contacte amb l'empresa client, així com les estructures de les agències publicitàries i les
conseqüències de la indústria en el conjunt de la societat de la informació i la comunicació. 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Facilitar recursos a l'alumnat per ajudar-lo a assolir coneixements teòrics i pràctics envers el món de la comunicació publicitària tot
incentivant la seva capacitat analítica i creativa. Ajudar-lo a descobrir i desenvolupar:

- Les tendències actuals de comunicació en les institucions, organitzacions i empreses. 

- La sociologia i deontologia de la comunicació publicitària. Fonaments bàsics del missatge publicitari persuasiu. 

- Fonaments bàsics del procés publicitari.

- Descobrir els agents publicitaris i les relacions que s'estableixen entre ells: anunciant, agència, mitjans de comunicació, públic
objectiu, consumidor. 

- Descobrir dels gèneres i formats publicitaris. 

 

 

 

 

 

 

Competències

Bàsiques
CB5. Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals
CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.
CG6. Desenvolupar la creativitat, la innovació i la competitivitat.

Específiques
CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades amb els mitjans de
comunicació.
CE16. Desenvolupar i aplicar coneixements sobre gestió de la comunicació institucional i empresarial, així com sobre les diferents
estratègies en els àmbits de la comunicació corporativa i publicitària.
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Transversals
CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1: Introducció a la publicitat

T1        Definició de publicitat. La relació entre els conceptes de publicitat i de màrqueting

T2          Components i elements de la publicitat. Tipologies publicitàries

T3        Evolució històrica de la publicitat i els seus elements. Situació actual

 

BLOC 2: Els agents de la indústria publicitària

T4        L’empresa anunciant

T5        Les agències. Les centrals de mitjans. Les productores

T6        Els mitjans

T7        El consumidor

 

BLOC 3: El missatge publicitari i el procés creatiu

T8          Efectes de la publicitat. Característiques del missatges i del disseny publicitari

T9          La campanya publicitària I. La creació. La campanya publicitària II. L’execució

T10        Noves formes de publicitat i nous perfils professionals

T11        Legislació i ètica publicitària

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia docent:

1 Classes magistrals. Exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o professora.
3 Conferències. Exposició pública sobre un tema duta a terme per una persona experta.
4 Debat dirigit. Promoure l'expressió i la comprensió oral en una conversa col·lectiva en la qual
el tema pot ser preparat, però no el desenvolupament de les intervencions.
6 Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup.
7 Treball escrit. Activitat consistent en la presentació d'un document escrit
9 Elaboració de projectes. Metodologia d'ensenyament actiu que promou l'aprenentatge a partir de la realització d'un projecte: idea,
disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.
10 Estudi de casos. Mètode utilitzat per a estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i detallada.

Sistema d'avaluació

Mecanisme d'avaluació Individual (I) o Grupal (G) % sobre la nota final

Pràctiques I: projecte d'anàlisi publicitària G 20%

Pràctiques II: projecte de campanya - creació publicitària G 20%

Presentació oral G 15%

Examen bloc 1 I 10%

Examen bloc 2 I 10%

Examen final I 20%

Assistència, participació en debats i petites activitats a l'aula I 5%

Total: 100%
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Observacions:

- Cal aprovar l'examen final amb una qualificació mínima de 4 (sobre 10) per tal que faci mitjana amb la resta de notes obtingudes.

- Cap mecanisme d'avaluació té dret a recuperació perquè tots els mecanismes suposen un 20% o menys sobre la nota final.

- L'avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar
avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electrònic a
academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

 

**Es notifica que sempre que la docent ho consideri necessari podrà enregistrar (en àudio i/o vídeo) les exposicions orals avaluables. En
conseqüència, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de la teva veu i/o imatge és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del
representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de
dades: dpd@udl.cat).

- La teva veu i/o imatge enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a l'avaluació de l'assignatura.

- La teva veu i/o imatge enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es destruiran en els termes i
condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació
documental aprovades per la Generalitat de Catalunya. (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- La teva veu i/o imatge són imprescindibles per avaluar els teus coneixements en aquesta assignatura, i la definició dels procediments
d'avaluació és una potestat de la UdL en el marc del seu dret d'autonomia universitària, com preveuen els articles 2.2, f) i  46.3 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu consentiment per enregistrar la teva
veu i/o imatge amb l'exclusiva finalitat d'avaluar els teus coneixements en aquesta assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
sempre que sigui compatible amb les finalitats de l'avaluació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar
una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o
per mitjans no electrònics.
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Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

S'han mantingut els continguts.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Les sessions presencials han estat substituides per classes en format de videoconferència per part del professorat, a més de consultes
i resolució de dubtes a través de l'eina Fòrum i/o mitjançant l'eina Missatges de Sakai.

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

S'ha mantingut el pla de desenvolupament.
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Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Es manté el sistema d'avaluació proposat originalment i s'han adaptat les proves d'avaluació presencials a proves virtuals.
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