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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

En modalitat de docència híbrida: 
- Classes Presencials (HP): 15 sessions de 2h (una cada setmana) = 30 hores. 
- Classes no presencials (HNP): 15 sessions de 2h (una cada setmana) = 30 hores. 
- Treball Autònom (TA): 90 hores.

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

2021-22

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

SERES SEUMA, TERESITA DEL NIÑO
JESUS

teresa.seres@udl.cat 6

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

Informació complementària de l'assignatura

*Donada la situació d’incertesa causada per la COVID-19, tota la planificació continguda en aquest document es pot veure
alterada. En funció de l’evolució de la pandèmia, les sessions presencials poden ser substituïdes per sessions virtuals i
viceversa.

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

1. La mirada sociològica

1.1. Què és la sociologia?

1.2. Sociologia de la comunicació (de masses)

1.3. Conceptes clau en sociologia de la comunicació

1.4. La recerca en sociologia de la comunicació: mètode qualitatiu i quantitatiu
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2. Sociologia funcionalista de la comunicació

2.1. Introducció

2.2. Efectes i funcions

2.3. Efectes a curt termini

2.4. Efectes a llarg termini

3. Teoria social crítica

3.1. Introducció a la teoria social crítica i característiques

3.2. Principals corrents i autor(e)s: l’escola de Frankfurt, l’economia política de la comunicació, teoria culturològica, teoria del
cultiu

3.3. Conceptes i estudis

3.4. Altres perspectives

4. Estudis culturals. Cultura postmoderna

4.1. Les perspectives dels Estudis Culturals

4.2. La postmodernitat i la cultura postmoderna

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

5.1. Psicologia de la percepció

5.1.1. Introducció

5.1.2. Conceptes

5.2. Psicologia social

5.2.1. Introducció

5.2.2. Psicologia en les relacions interpersonals

5.2.3. Psicologia i cognició social

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia de docència híbrida (combina hores presencials -a l'aula-, hores no presencials, i treball autònom):

A) Hores presencials a l'aula (HP)
- Classes magistrals: Exposició dels continguts de l'assignatura de manera oral per part de la professora.
- 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.
- Activitat en col·laboració: Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració dels membres d'un grup.
- Treball escrit: Activitat consistent en la presentació d'un document escrit.
- Estudi de casos: Mètode utilitzat per a estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i detallada.

B) Hores no presencials (HNP)
- Videoconferències (síncrones -en directe- o gravades): Exposició en línia dels continguts de l'assignatura de manera oral per part de la
professora.
- Discussions en línia i resolució de dubtes mitjançant fòrums virtuals i/o videoconferències.
- Tutories: guiatge, assessorament i resolució de dubtes en grups reduïts o individualment.

C) Treball autònom (TA)
- Pràctiques, exercicis, lectures o estudi altres materials, qüestionaris, etc.
- Discussions en línia mitjançant fòrums.

En cas de confinament per emergència sanitària, les hores presencials esdevindran no presencials.
En cas que la situació sanitària ho permeti, les hores no presencials esdevindran presencials.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 Cronograma orientatiu per als dos grups:
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TEMA 1 Setmanes 1-3

TEMA 2 Setmanes 4-6

TEMA 3 Setmanes 7-9

TEMA 4 Setmanes 10-12

TEMA 5 Setmanes 13-15

 

Sistema d'avaluació

 

1. Proves escrites/exàmens [30%]:  

Exàmens parcials (inclouran continguts del temari i lectures proposades) 5 exàmens x 6% = 30%

2. Treballs [60%]:  

a) Activitats de síntesi (en grup) 4 activitats x 10% = 40%

b) Activitats de seguiment (individuals i en grup) 10%

c) Exposició grupal d'una lectura proposada 10%

3. Assistència i intervenció a classe [10%] 10%

TOTAL 100%

*Tenint en compte la situació provocada per la COVID-19, TOTS ELS EXÀMENS es desenvoluparan en modalitat ON-LINE en els dos
grups de l’assignatura, independentment de la modalitat de classes que s'estiguin duent aterme en aquell moment.

*En aquesta assignatura les proves d'avaluació no podran ser recuperades ja que cap d'elles individualment no és igual o superior al
30% de la nota final.

*L'avaluació és continuada. Els/les estudiants que combinin els estudis amb una feina a temps complet o una feina a temps parcial amb
horari coincident amb les classes tenen dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del
semestre. Per a 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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