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Informació general de l'assignatura

Denominació INDÚSTRIES CULTURALS

Codi 101969

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

1 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

2 2

Coordinació BARRULL CASTELLVÍ, JAUME

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

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

Hores presencials: 21 
Hores no presencials: 129 (treball autònom i treball amb acompanyament virtual
síncron del professor, proves avaluatives, tutories I treball autònom de l'estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Anglès

2020-21

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

BARRULL CASTELLVÍ, JAUME jaume.barrull@udl.cat 6

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

Informació complementària de l'assignatura

La planificació continguda en aquest document s'ajusta al model de docència híbrida. No obstant això, depenent de
l'evolució de la pandèmia, el desenvolupament de les hores presencials i no presencials amb acompanyament
virtual síncron es pot veure alterat (100% presencial o 100% virtual).

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

• Desenvolupar el coneixement dels trets estructurals dels sistemes de mitjans de l'entorn europeu, prestant
especial atenció als casos català i espanyol.

• Identificar els actors econòmics, polítics i socials que conformen o contribueixen a la conformació dels sistemes
de la comunicació.

• Apreciar l'evolució de l'estructura de la comunicació.

• Identificar les característiques i el funcionament bàsic de les indústries culturals.

• Apreciar, comprendre i analitzar el conjunt d'activitats de creació, producció, distribució i comercialització que
concorren en la producció d'un bé o servei cultural.

• Definir les característiques bàsiques de funcionament de les indústries culturals en la societat contemporània.

• Desenvolupar un coneixement global sobre l'organització de les empreses.

• Identificar les característiques particulars de l'estructura econòmica i administrativa de l'empresa periodística i
audiovisual.

• Apreciar el significat de la responsabilitat social corporativa, les seves implicacions i la seva relació amb els
treballadors / es dels mitjans de comunicació.

• Demostrar habilitats suficients per a la gestió de projectes empresarials en l'àmbit dels mitjans de comunicació
social.

• Poder apreciar la interacció entre el sistema comunicatiu i l'estructura social.

Competències

Bàsiques
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CB5. Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia
Generals
CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
CG3. Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.
CG5. Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació.
específiques
CE5. Identificar i analitzar l'estructura dels mitjans de comunicació i els fenòmens industrials i empresarials en
aquest àmbit.

CE6. Desenvolupar un coneixement adequat de les polítiques de comunicació i la legislació pròpia de l'àmbit dels
mitjans de comunicació.

CE7.Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.
CE9 Concebre, planificar i executar projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació en tot tipus de suports.

transversals
CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Formació transversal en ciències socials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació. 
Aprofundiment en l'estudi i la pràctica de la comunicació i en el coneixmeent multidisciplinari de les
indústries culturals (cinema, arts escèniques, indústria del llibre, etc). 
Coneixmenent teòric, històric, filosòfic i artístic sobre els orígens i les trasnformacions del concepte
d'indústries culturals. 
Coneixement de la trasnformació sectorial que els avenços tecnològics, els moviments sociològics i
artístics i el motor econòmic han anat produint sobre les dimensions del fenomen. 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

L'assignatura tindrà un format híbrid:

Les sessions dels dijous seran presencials i garantiran estrictament les mesures de seguretat per prevenir
el contagi de la Covid-19 entre l'alumant. Aquestes sessions tindran un caràcter fonamentalment pràctic.
Les sessions dels divendres seran online (vídeoconferències síncrones o gravades). L'alumant podrà
accedir a un vídeo que el professor o la professora penjaran al Campus virtual. Aquestes sessions tindran
un caràcter fonamentalment teòric.

En general, els eixos metodològics de l'assignatura són:

1. Classes magistrals: Exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part del professor/a. Aquesta
opció tindrà lloc en format virtual i/o presencial. 

3. Conferències: Exposició pública sobre un tema duta a terme per una persona experta. 

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 professor o la professora. 
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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. 

8. Aprenentatge basat en problemes. 

9. Elaboració de projectes: metodologia d'ensenyament actiu que promou l'aprenenatge a partir de la realització
d'un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte. 

10. Estudi de casos: Mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera
contextual i detallada. 

 

Les hores no presencials amb acompanyament del professor (classes no presencials del divendres) empraran
diferents materials per garantir l'ensayment a distància: power points amb explicacions orals gravades, lectures i
activitats, vídeos, videoconferència, etc.

Enregistraments i protecció de dades: En tots els casos en els que enregistreu la classe de forma total o parcial
o als estudiants per alguna prova d’avaluació, heu de fer constar la següent informació a la Guia Docent:

 

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura Indústries culturals

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu 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).

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.

- Les teves imatge i veu 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 imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i
un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,

d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu consentiment per enregistrar les teves veu i imatge
amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència 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 la docència, 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”.

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Bloc 1. La definició de la cultura (HP i HNP). 4 sessions 

Bloc 2: El concepte d'indústries culturals (HP i HNP). 4 sessions 

Els inicis: Adorno i Horkheimer
Una definició actual
Sector públic vs sector privat

Bloc 3. Les diferents indústries culturals (HP i HNP). 20 sessions 

El concepte d'indústries culturals
Mitjans de comunicació i postveritat
Els museus
Indústria editorial
Turisme cultural
Fotografia

Bloc 4. Indústries culturals i teories de la representació (HP i HNP). 2 sessions 

 

Sistema d'avaluació

 

Examen final (30%)

L'examen reflexionarà sobre els conceptes generals de l'assignatura. 
L'examen consisitirà en preguntes de reflexió i una parti tipus test

Treballs individuals i col·lectius

Elaboració d'un reportatge cultural (30%)
Ressenya individual d'un text proposat a classe (30%)

Presentacions orals (10%)

El reportatge cultural haurà de completar-se amb una presentació oral

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complet, tenen dret a demanar una avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament de semestre. Per a més informació, envieu un correu
electrònic a academic@lletres.udl.cat o escribiu a la Secretaria de la Facultat de Lletres. 

 

INFORMACIÓ SOBRE L'EXAMEN FINAL:

Modalitat presencial (grup 1 i grup 2): divendres 11 de juny de 2021 a les 16 hores. 
Recuperació presencial (grup 1 i grup 2): divendres 28 de juny de 2021 a les 16 hores. 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

ADORNO, Theodor. and HORKHEIMER, Max. The culture industry. Enlightenment as a mass deception,
New York, Dialectic of Enlightenment, Continuum, 1993.
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ARROYO, Liliana. Tu no ets la teva selfi, Lleida, Pagès Editors, 2020.  
BERRIO, Jordi et al., La política cultural europea. Una proposta des de Catalunya, Barcelona, Fundació
Jaume Bofill, 1990
BONET, Lluís., Llibre blanc de les indústries culturals a Catalunya, Barcelona, ICIC, 2003
BOURDIEU, Piere. i HAACKE, Hans., L’art i el poder. Intercanvi lliure. Barcelona, Edicions de 1984, 2004
CASTELLANOS, Jordi. Literatura i societat. La construcció d’una cultura nacional, Barcelona, L’avenç,
2013.
CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid, Alianza Editorial, 2009.
FREUND, Gisele. La fotografía como documento social. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1993.
GOMPERTZ, Will., ¿Qué estás mirando?. 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos, Taurus,
2013
GREEENBERG, Clement., Arte y cultura, Barcelona, Gustava Gili, 1979
GUARDIOLA, Íngrid. L’ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície, Barcelona, Arcàdia, 2018.
GUASCH, Ana María., El arte último del siglo XX, Madrid Alianza, 2000
HALL, Stuart. Representation. Cultural representations and signifying practices. London, Sage Publications,
1998.
MATTERLAT, Michèle. Mujer e industrias culturales, Madrid, Anagrama, 1982. 
PERICOT, Jordi., Servirse de la imagen. Un análisis pragmático de la imagen, Barcelona, Ariel, 1987
ROQUETA, Marta. De la poma a la pantalla, Lleida, Pagès Editors, 2019. 
SUREDA, Jaume., El turisme cultural, Barcelona, UOC, 2008
VALLEJO, Irene. El infinto en un junco, Madrid, Ediciones Siruela, 2019.
VISA, Mariona; FIGUEROLA, Mari Carmen; BRIONES, Erica. La maternidad en la ficción contemporánea,
Berna, Peter Lang, 2020. 
WALLIS, Brian. (ed), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación,
Madrid, Akal, 2001.
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