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Informació general de l'assignatura

Denominació COMUNICACIÓ CORPORATIVA

Codi 101970

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

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

1 1

Coordinació VISA BARBOSA, MARIONA

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

VISA BARBOSA, MARIONA mariona.visa@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Identificar els processos comunicatius en l'àmbit de les empreses i les institucions.
• Descriure les principals teories sobre la publicitat, les relacions públiques i la comunicació
corporativa e institucional.
• Desenvolupar un coneixement adequat dels conceptes fonamentals i les dinàmiques bàsiques
de qualsevol procés de comunicació publicitària.
  • Desenvolupar coneixements sobre el funcionament dels gabinets de comunicació a la comunicació interna i
externa de les organitzacions.

Competències

Competències:
Bàsiques
CB5. Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a 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 fonamentals i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.
CE16. Desenvolupa i aplica coneixements sobre la gestió de la comunicació institucional i empresarial, així com
sobre les diferents estratègies dels àmbits de la comunicació corporativa i publicitària.
Transversals
CT4. Adquiriu coneixements bàsics d’emprenedoria i d’intersos professionals

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. LA COMUNICACIÓ  CORPORATIVA. La comunicació social corporativa. El pla de comunicació. Identitat
corporativa.

2. L'ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ. Anàlisi de l’entorn. Target i Anàlisi DAFO. La comunicació interna
i externa. La comunicació digital: Web, Blog, Xarxes socials, Podcast, Flikr, Youtube. Curació de contingut.
Branded content. 

3. LA RELACIÓ AMB PREMSA: Notes de premsa, butlletins electrònics. La comunicació de crisi.

4. ESTUDIS DE CAS D'ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ D'EMPRESES CONTEMPORÀNIES

5. ORGANITZACIÓ DE L'ESDEVENIMENT I LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA DE LA 17ª SETMANA DE
LA COMUNICACIÓ.

Eixos metodològics de l'assignatura

2019-20



Clases magistrals. Exposició dels continguts de l’assignatura de forma oral per part del professor.

  Conferències. Exposició pública sobre un tema portat a terme per una persona experta.
  
Debat dirigit. Promou l'expressió i la comprensió oral en una conversa col·lectiva en el tema que pugui ser preparat,
però sense el desenvolupament de les intervencions.

Treball en grup. Activitat d’aprenentatge que s’ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d’un grup.

  Treball escrit. Activitat consistent en la presentació d’un document escrit
  
Elaboració de projectes. Metodologia de l'ensenyament activa que promou l'aprenentatge des de la realització d'un
projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.

Estudi de casos. Mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

   

Actividats dirigides

Classe magistral 112,5 100

Esdeveniments cienti ́fics i/o divulgatius 19,5 100

Seminaris, debats, presentacions/exposicions 19,5 100

Actividats supervisades

Treballs (seguiment) 7,5 100

Foros de discussio ́ guiats 7,5 100

Atencio ́ personalitzada (tutories) 7,5 100

Actividats autònomes
Treballs i estudi 260 0

Foros de discussio ́ autònoms 10 0

Actividats avaluatives Activitats avaluatives 6 100

Sistema d'avaluació

 

Participació 20 %

Treball 17º Setmana de la Comunicació 35 %

Examen 30%

Estudi de cas 15 %   

 

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
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Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

AVALUACIÓ

45 % Treball pràctic Setmana de la Comunicació, en grup. Es tindrà en compte la planificació prèvia, la
previsió, l'execució, el seguiment, la proactivitat, la creativitat, la capacitat d'adaptació, la comunicació amb
mi i la resta del grup , el lliurament de materials, la gestió global.... 

15%: Treball d'autoavaluació, individual, sobre la tasca realitzada a la Setmana de la Comunicació. .  A
lliurar com a molt tard l'últim dia de classe,  el dilluns 1 de juny, per correu electrònic.

40 %  Realització de 4 casos pràctics. Es realitzaran els dies 4, 18 i 25 de maig i l'1 de juny. En grups de
màxim 4 persones. 

Els estudiants afectats per la situació d’emergència podran demanar Avaluació Alternativa del 4 AL 8 DE MAIG. El
tipus de prova l’hauran de pactar amb el professorat i la data límit per la seva realització és, també, el 19 DE
JUNY. La petició d’Avaluació Alternativa l’ha de fer, conjuntament, l’alumne/a i el/la professor/a a la coordinació
mitjançant correu electrònic, explicant els motius pels quals es demana l’AA i el sistema d’avaluació que s’ha
pactat.
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