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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES

Codi 101958

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

1 TRONCAL 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 LOZANO AGUILAR, ARTURO

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició català/castellà 
anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

LOZANO AGUILAR, ARTURO arturo.lozano@udl.cat 6

SOTO MEROLA, JOANA joana.soto@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer l'evolució econòmica, social i cultural del segle XX.
Establir relacions entre el coneixement comunicatiu i l'anàlisi històrica.
Relacionar els temes i assumptes d'actualitat amb el coneixement històric.
Demostrar un coneixement de l'evolució històrica dels mitjans de comunicació social:
premsa, cinema, ràdio, televisió i internet.
Ser capaç d'apreciar la interacció entre els mitjans de comunicació social i la societat.

Competències

Competències:
Bàsiques
CB1. Posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Generals
CG7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva.
CG8. Valorar el respecte a la diversitat i pluralitat d'idees.
Específiques
CE2. Desenvolupar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les
dimensions social, econòmica, política i cultural.
CE3. Valorar els mitjans de comunicació de masses des d'una dimensió històrica que atengui als seus aspectes
socials, industrials i culturals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contingut

Anàlisi de la relació entre els mitjans de comunicació de masses i la realitat social.

L'evolució al segle XX de la premsa escrita, del cinema, de la propaganda i la comunicació política, de la publicitat,
de la ràdio, de la televisió i internet, així com les seves implicacions socials, polítiques, econòmiques i culturals.

Anàlisi del món contemporani a partir de l'estudi històric de les societats contemporànies i comprensió de l'evolució
de la realitat política, social, econòmica i cultural.

Història i evolució dels mitjans audiovisuals a través dels seus suports i propostes estètiques, artístiques i
industrials. Coneixement de la relació entre l'evolució tecnològica i industrial i el llenguatge audiovisual tenint en
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compte els conceptes teòric-pràctics de les representacions audiovisuals, els sistemes de comunicació i els valors
simbòlics i culturals.

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

1. Classes magistrals. Exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o
professora.

2. Col·loquis. Activitats d'intercanvi d'opinions entre l'alumnat sota la direcció del professorat.

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.

5. Seminari. Sessions de treball d'un grup més aviat reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la
discussió, sota la direcció d'un professor o un expert, per aprofundir sobre temes monogràfics, a partir de la
informació proporcionada prèviament pel professorat.

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.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

GRUP EN CATALÀ

Bloc 1. Mitjans de comunicació i societat de masses (1870-1945)

L'edat d'or de la premsa (1870-1914)
Les agències de notícies
Orígens i evolució de la publicitat
Naixement i evolució del cinematògraf
La ràdio
La propaganda

Bloc. 2. Mitjans de comunicació i Guerra Freda. L'era de la televisió (1945-1989)

Mitjans de comunicació i Guerra Freda

Naixement i primers passos de la TV
La televisió entre 1945 i 1962
Els continguts informatius 
La televisió entre 1962 i 1980
Etapes, funcions i peculiaritats de la TV
El triomf audiovisual a la nova societat global

Bloc 3. La revolució digital 

 

GRUP EN ANGLÈS
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Bloc 1. El naixement de la comunicació

El naixement del llenguatge
El naixement de l'escriptura
El naixement de la impremta

Bloc 2. I·lustració, revolució i llibertat d'expressió 

La revolució anglesa i la guerra d'independència americana
Societat il·lustrada, l'Enciclopèdia i l'empresa editorial
La revolució francesa i la propaganda
Capitalisme, nació i comunicació

Bloc 3. Mitjans de comunicació i societat de masses 

L'edat d'or de la premsa 
Les agències de notícies
Orígens i evolució de la publicitat
Naixement i evolució del cinematògraf
La ràdio

Bloc. 4. Mitjans de comunicació i Guerra Freda

La propaganda
El model comunista
El model feixista

Bloc 5. La comunicació a l'actualitat

 

 

Sistema d'avaluació

Examen: 40%

Treballs. Treball en grup: 25%. Ressenya individual: 25%

Participació a classe: 10%

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.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Álvarez, J. T. (1987): Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX. El nuevo orden informativo, Barcelona:
Ariel.

Barbier, F. (1999). Historia de los medios. De Diderot a internet, Buenos Aires: Colihue.

Barrera, C. (ed.) (2004). Historia del Periodismo Universal. Barcelona: Ariel.

Borderia, E. (1996). Historia de la Comunicación Social. Madrid: Síntesis. 

Briggs, A. (2002). De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación. Madrid:Taurus.
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Chicharro, M.; Rueda, J.C. (2005). Imágenes y palabras. Medios de comunicación y públicos
contemporáneos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI.

Crowley, D. (1997). La Comunicación en la Historia. Barcelona: Bosch.

Guillamet, J. (2003). Història del periodisme. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

Gomery, D. (2008). A History of Broadcasting in the United States. Malden, MA: Blackwell.

Eguizábal, R. (2011). Historia de la publicidad. Madrid: Fragua.

Faus Belau, A. (2007). La era audiovisual. Historia de los primeros cien años de la radio y la
televisión. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias.

Gómez Mompart, J.L. y Marín Otto, E. (eds.) (1999). Historia del periodismo Universal. Madrid: Síntesis.

Hobsbawm, E. J. (1998). La Era del imperio, 1875-1914. Barcelona: Crítica.

------ (2011) Historia del siglo XX, 1914-1991. Barcelona: Crítica

Hueso, A. L. (1998). El cine y el Siglo XX. Barcelona: Ariel Historia.

Iglesias Rodríguez, G. (1997). La propaganda en las guerras del siglo XX. Madrid: Arco Libros. 

Mattelart, A. (2005). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós.

Moragas, M. de (ed.). (1985). Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: Gustavo Gili.

Montero, J; Rueda, J. C. (2001). Introducción a la Historia de la Comunicación Social. Barcelona: Ariel.

Vázquez Montalbán, M. (2000). Historia y comunicación social. Barcelona: Mondadori.

Willlams, R. (ed.) (1992). Historia de la Comunicación. Barcelona: Bosch.
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