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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

2 2

Coordinació SERES SEUMA, TERESITA DEL NIÑO JESUS

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 i anglès (en dos grups)

Distribució de crèdits 6 crèdits grup en català 
6 crèdits grup en anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SERES SEUMA, TERESITA DEL
NIÑO JESUS

teresa.seres@udl.cat 6

TORRES PURROY, HELENA helena.torres@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
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de les audiències i de la recepció.

Conceptes bàsics en psicologia de la percepció i en psicologia social. Experiments principals i els seus resultats.
Implicacions per a la comunicació de masses.

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. Psicologia de la percepció i psicologia social (de la comunicació)

Sistema d'avaluació

Exàmens parcials (inclouran continguts del temari i lectures proposades): 4 exàmens x 7,5% = 30%

Treballs:

a) Pràctiques en grup: 9 pràctiques x 4,45% = 40%

b) Exposició grupal d'una ressenya crítica d'una lectura proposada: 20%

Assistència i participació a classe: 10%

*En aquesta assignatura les proves d'avaluació no podran ser recuperades ja que cap d'elles individualment no
supera el 30% de la nota final.

 

**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).
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- 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.

Bibliografia i recursos d'informació
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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, per lectures sobre els continguts del temari i 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.

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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