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Informació general de l'assignatura

Denominació ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ

Codi 101968

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

2 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 BERGÉS SAURA, LAURA

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

BERGÉS SAURA, LAURA lberges@filcat.udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Qui és qui en el sistema de mitjans de comunicació? Com s'interelacionen els agents locals, nacionals i
internacionals? Quines són les dinàmiques que marquen l'evolució d'aquests sistemes de comunicació? Com es
relacionen amb el camp de la política, l'economia o la tecnologia? Quines polítiques de comunicació s'estan
aplicant?

Aquestes són algunes de les preguntes que s'aborden en l'assignatura d'Estructura de la Comunicació i la
Informació, combinant una aproximació als principals conceptes i teories que s'han ocupat d'aquest tema, amb
l'anàlisi i debat de la situació actual del sistema de mitjans català, espanyol, europeu i global.

Competències

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són:

Competències específiques:

- Identificar i analitzar l'estructura dels mitjans de comunicació i els fenòmens industrials i empresarials en aquest
àmbit.

- Desenvolupar un coneixement adequat de les polítiques de comunicació i la legislació pròpia de l'àmbit dels
mitjans de comunicació

Competències generals:

- Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.

- Aplicar els coneixements teòrics a l'activitat pràctica.

- Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació

Competències bàsiques:

- Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau
d'autonomia.

- Adquirir coneixements bàsics dels entorns professionals

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducció

El sistema de comunicació en la societat
Els contorns i els agents del sistema de comunicació i informació
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Perspectives d’anàlisi

Tema 2: La societat civil en el sistema de comunicació i informació

Ciutadania, audiències, consumidors, usuaris, prosumers, creadors
Diversificació i fragmentació en el consum de mitjans
La interactivitat i els continguts generats per usuaris
El sector sense afany de lucre
Reptes i conflictes

Tema 3: Les indústries de la comunicació i la informació

Transformacions del negoci de la comunicació
El sistema-món: grans grups de comunicació internacionals
El sistema-món: els grups de comunicació espanyols
El teixit empresarial pimes: mercats nacionals/locals, mercat intraindustrial
Models de negoci
Reptes i conflictes

Tema 4: Les polítiques públiques de comunicació

Concepte i evolució: àmbits i organismes de regulació
Regulació dels canals de comunicació
El servei públic: models de servei públic; el servei públic a Catalunya i Espanya
Ajuts al sector privat
Regulació dels continguts
Reptes i conflictes

Tema 5: Síntesi

L’estructura de la comunicació i la informació: tendències i reptes per a una societat en transformació

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals: Exposició dels continguts de l’assignatura de forma oral per part de la professora.

Seminari: Sessions de treball en grups reduïts que investiguen un tema mitjançant diàleg i discussió, per aprofundir
sobre temes monogràfics a partir de la informació proporcionada abans per la professora.

Conferències: conferències de professionals i acadèmcis que desenvolupen algun aspecte de l'assignatura.

Treball en grup: Activitat d’aprenentatge a través de la col·laboració entre els membres del grup.   

Treball escrit: Presentació d’un document escrit realitzat per l’estudiant.

Estudi de casos: Mètode emprat per a estudiar una institució, un problema, etc, de manera contextual i detallada.  

Lectures: Treball individual dels estudiants per a la preparació de la matèria

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 
Hores destinades a
l'activitat formativa

Hores
presencials

Hores no
presencials

percentatge
presencialitat

Activitats

Classe magistral 45 30 15 66,7
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Activitats
dirigides Seminaris, debats,

presentacions i altres
activitats

25 13 12 52

Conferències 10 6.5 3.5 65

Activitats
supervisades

Forum de debat 5 2.5 2.5 50,0

Treballs 32.5 2.5 25 7.7

Tutories 5 2.5 2 50

Activitats
autònomes

Lectures 12 0 10 0,0

Estudi 25 0 20 0,0

Activitats
avaluatives

Examen 2 2 0 100,0

Total 6 crèdits EEES 150 60 90 40,0

Sistema d'avaluació

Examen escrit (50%, sempre que estigui aprovat)

Treballs (40%): inclou treball en grup (25%) i comentari de textos i informes de pràctiques de seminari (15%)

Assistència (10%)   Inclou: Assistència, intervencions i treball a classes magistrals, seminaris i fòrums

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

Campos Freire, F. (ed.) (2011): El nuevo escenario mediático. Sevilla-Zamora: Comunicación Social.

Civil, M.; Corbella J.M.; Ferré, C.; Sabaté J. (eds.) (2017): Informe de la Comunicació a Catalunya 2015-2016.
Barcelona: INCOM-Generalitat de Catalunya.

Curran, James (2002): Medios de comunicación y poder. Barcelona: Hacer.

Hallin, Daniel C. i Paolo Mancini (2007): Sistemas mediáticos comparados, Barcelona: Hacer.

Marzal, J.; Izquierdo, J.; Casero, A. (eds.) (2015): La crisis de la televisión pública. Barcelona: Aldea Global.

Trappel, J.; Steemers, J.; Thomass, B. (eds.) (2015): European Media in Crisis. New York-London: Routledge.

Recursos:

Consell de l'Audiovisual de Catalunya: estudis i informes

European Audiovisual Observatory

Informe de La Sociedad de la Información en España 2017

Diez años que cambiaron los medios

Reuters Institute Digital News Report 2018

Mapa de medios de comunicaión en España
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http://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?MjM%3D&MQ%3D%3D&
http://www.obs.coe.int/web/obs-portal/home
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/?tema=informe
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/602/
http://www.digitalnewsreport.org/
http://www.ymedia.es/es/mapa-de-medios

