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Informació general de l'assignatura

Denominació SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ

Codi 101962

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

2 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

1 1

Coordinació LOZANO AGUILAR, ARTURO

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Classe presencial (60H). Treball autònom (90H)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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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

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

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar els conceptes bàsics i els paradigmes de l'anàlisi sociològica i la seva aplicació a l'anàlisi de la
comunicació.

Identificar les principals teories i metodologies referides al camp de la psicologia de la comunicació 

Desenvolupar una mirada crítica cap al context mediàtic, social i ideològic.

Apreciar la importància del debat teòric i les metodologies d'investigació científica en sociologia, així com la seva
aplicació a l'anàlisi de la comunicació.

Desenvolupar un coneixement adequat sobre la funció social dels mitjans de comunicació

 

Competències

Competències:

Generals:

CG3. Aplicar els coneixements teòrics a l'activitat pràctica 

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

CE4. Descriure les principals teories en l'àmbit dels mitjans de comunicació social i les seves elaboracions
conceptuals

CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional a l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació

CE8. Aplicar el mètode científic de forma adequada a la investigació a l'àmbit de la comunicació, així com exposar
els resultats dels processos d'investigació. 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els conceptes bàsics de sociologia. La metodologia d'investigació científica en sociologia. Els paradigmes
sociològics. La sociologia i els mitjans de comunicació. L'anàlisi dels efectes dels mitjans de comunicació. L'estudi
de les audiències i de la recepció.

Anàlisi dels diferents paradigmes i metodologies en psicologia de la comunicació. La comunicació i l'evolució.
Comunicació verbal i no verbal. La comunicació ímplicita i la creació de normes de relació. La comunicació
paradoxal. La comunicació de suggestió i les situacions d'influència. La comunicació projectiva.
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Eixos metodològics de l'assignatura

1. Classes magistrals. 

2. Col·loquis.

3. Conferències. 

4. Debat dirigit

5. Seminari

6. Treball en grup

7. Treball escrit

Pla de desenvolupament de l'assignatura

1. La mirada sociològica

2. Sociologia funcionalista de la comunicació

3. Teoria social crítica

4. Estudis culturals. Cultura postmoderna

5. Processos cognitius i psicologia de la percepció. Psicologia social de la comunicació

Sistema d'avaluació

Examen final: 40%

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

Participació en classe: 10%

Bibliografia i recursos d'informació

Del Río, P. (1996). Psicología de los medios de comunicación. Editorial Síntesis.

Espinar, E.; Frau, C.; González, M.; Martínez, R. (2006). Introducción a la sociología de la educación. Universidad
de Alicante

Gubern, Romà (1996). Del bisonte a la realidad virtual. Taurus Editorial.

Gubern, Romà (2000). El eros electrónico. Taurus Editorial.

Klein, Noemi (2010): No logo. El poder de las marcas. Paidós.

Méndez Rubio, Antonio (2008). Perspectivas sobre comunicación y sociedad. Universitat de València.

Moragas, Miquel de (1986). Sociología de la comunicación de masas. IV Volums. Editorial Gustavo Gili.

Roiz, M. (2005). Sociología de la comunicación y cultura de masas. LaberintoLA

Serrano, S. (1993). Comunicació, societat i llenguatge. Empúries

Serrano, S. (1999). Comprendre la comunicació: el llibre de la comunicació, el sexe i la poesia. Proa.

Serrano, S. (2003). El regal de la comunicació. Ara Llibres.
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