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Informació general de l'assignatura

Denominació COMUNICACIÓ POLÍTICA I OPINIÓ PÚBLICA

Codi 101972

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i
Periodisme Audiovisuals (R 2016)

3 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 PUEYO PARIS, MIQUEL

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

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

Durant el curs es combinaran les anomenades "classes magistrals" amb la 
realització de tutories individualitzades, debats, treballs pràctics i proves 
pràctiques individuals i/o en grup. Cada alumne haurà de realitzar un seguit 
de lectures, assistirà a les activitats complementàries 
(conferències, esdeveniments...) que el professor estableixi com a 
obligatòries, realitzarà els treballs indicats, lliurarà les pràctiques i/o 
ressenyes indicades i realitzarà la prova final d'avaluació.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català. Per a algunes lectures o pràctiques, castellà, anglès, francès. 
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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

PUEYO PARIS, MIQUEL mpueyo@filcat.udl.cat 6

Continguts fonamentals de l'assignatura

I. Comunicació i comunicació política. Els actors,  els canals i els continguts. Com es construeix una
agenda? Què és el lideratge? Instruments de la comunicació política. El màrqueting polític i l'storytelling.
Imatge, enquestes, propaganda, campanya i noves fòrmules.

II. Estratègies i habilitats comunicatives. La narració en diversos formats (premsa escrita, ràdio, televisió,
internet), la identitat, la reputació, la gestió del temps i les estrategias . Societat, mitjans de comunicació i
política 2.0 (canvis, estratègia, eines, producció de continguts).

III. La crisi del sistema polític i del periodisme tradicionals. La política dels partits, de les institucions, de les
organitzacions i els ciutadans. Periodisme vigilant, periodisme participatiu i “superperiodisme”. És possible
recuperar una política honesta i transparent? De les utopies a la indignació i la mobilització.

IV. Aproximació històrica i crítica a l'opinió pública. Jürgen Habermas. Anàlisi dels seus processos de formació
i de les seues característiques en l'entorn de la societat xarxa. Relacions entre periodistes, polítics i
ciutadans. L'art de guanyar (i perdre) eleccions.

V. Institucions i comunicació institucional en una societat líquida. Disseny, planificació i comunicació de
campanyes polítiques i institucionals. Comunicació de les institucions públiques: interna, externa i 2.0.
Relacions amb la comunitat, els ciutadans i els mitjans de comunicació. Organització d'esdeveniments.
Ètica en la comunicació institucional i les relacions públiques.

VI. Definició, anàlisi i evolució històrica de la percepció del risc. Comunicació en situacions de risc i
emergències. Gestió del risc i de les emergències a través de les relacions interpersonals, els mitjans de
comunicació i les xarxes socials. Tècniques, recursos i ètica.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

LECTURES

L’alumnat seleccionarà i realitzarà una de les lectures següents:

-BAUMAN, Zygmunt. Ética posmoderna. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2009.

-LAKOFF, George. No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Madrid, Editorial Complutense, 2007.

-PONT, Carles. BERRIO, Jordi. Comunicació i opinió pública. Política, periodisme i ciutadans. Barcelona, Editorial
UOC, 2015.

A partir d’aquesta lectura, haurà de realitzar i lliurar --en paper i abans del dia 31 de desembre de 2018, inclusiu--
una ressenya, d’acord amb els següents criteris:

RESSENYES LECTURES OBLIGATÒRIES

1.-Les ressenyes de les lectures obligatòries corresponents a l’assignatura han de constar d’un mínim de 3 pàgines
i un màxim de 4, numerades i escrites a cos 12 i interliniat de 1’5.  La primera pàgina correspondrà a la coberta,
que ha de contenir:

Títol de la ressenya (no pot ser mai el mateix que el títol de l’obra ressenyada)
Nom i cognoms de l’estudiant
Adreça de correu electrònic de l’estudiant
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Fitxa bibliogràfica del llibre triat

2.-Les ressenyes poden estar escrites en qualsevol llengua romànica. Una condició prèvia a l’avaluació serà la
correció ortogràfica, gramatical i estilística.

3.-El contingut s’ha d’estructurar com un text continu, llest per publicar a un mitjà especialitzat. La valoració de la
ressenya es farà a partir de la combinació òptima i lliure d’elements descriptius i valoratius de l’obra triada.

4.-A nivell orientatiu, els elements a tractar en la ressenya, són la temàtica, estructura i síntesi del contingut del
llibre, i valoració crítica degudament argumentada de l’estudiant.

5.- En l’avaluació de la ressenya es valorarà la comprensió del llibre manifestada per l’estudiant, el seu esforç
crític  i la qualitat de la redacció.

6.-Si teniu dubtes sobre què és una ressenya i quina estructura té, podeu consultar aquest enllaç:
http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_10/sot_1_00.html.

TREBALL DE CURS

El treball es pot realitzar en grups de 3 a 6 persones. La seua temàtica tindrà a veure amb el contingut de
l’assignatura i s’adreçarà (preferentment) a l’anàlisi d’alguna aspecte relacionat amb les futures eleccions
municipals. Es pot orientar a l’anàlisi d’una localitat, d’una candidatura o de qualsevol aspecte relacionat amb la
confecció d’una candidatura, d’una campanya, etcètera. L’extensió pot oscil.lar entre 10 i 20 folis i la temàtica ha
de ser prèviament acordada amb el professor, que en supervisarà la realització. La presentació del treball
s’adaptarà als criteris habituals en un treball acadèmic. El treball podrà ser lliurat fins a l’11 de gener de 2019
(inclusiu).

 

Sistema d'avaluació

Ressenya, 10%
Assistència, proactivitat i participació en activitats, 20%
Treball, 30%
Examen, 40%

Bibliografia i recursos d'informació

 

-AIRA, Toni. CURTO, Víctor. ROM, Josep. Comunicació política i d'institucions públiques. Barcelona, Editorial
UOC, 2009.

-BAUMAN, Zygmunt. Lyon, David. Vigilancia líquida. Barcelona, Espasa libros, 2013.

-BURGUEÑO, José Manuel. Comunicación institucional para periodistas. Barcelona, Editorial UOC, 2014.

-BENACH, Ernest. #Política 2.0. Barcelona, Edicions Bromera i Cossetània Edicions, 2010.

-DD AA. Política en serie. La ficción que inspira al poder. Barcelona, Libros.com, 2016.

-GORDILLO, Saül. Superperiodistes en l’era de la sobreinformació. Barcelona, Editorial UOC, 2010.

-GIANSANTE, Gianluca. La comunicación política online. Barcelona, Editorial UOC, 2015.

-GUTIÉRREZ RUBÍ, Antoni. La política vigilada. La comunicación política en la era de Wikileaks. Barcelona,
Editorial UOC, 2011.

-LAKOFF, George. No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Madrid, Editorial Complutense, 2007.
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-MIRÓ, David. Periodisme samurai. Les claus per a ser un bon periodista polític. Barcelona, Editorial UOC, 2016.

-PONT, Carles. La comunicació d’emergències. Barcelona, UOC, 2009.

-PONT, Carles. Comunicació i crisi. La gestió de la comunicació públic en episodis d'emergència. Barcelona,
Editorial UOC, 2009.

-PONT, Carles. BERRIO, Jordi. Comunicació i opinió pública. Política, periodisme i ciutadans. Barcelona, Editorial
UOC, 2015

-PUYAL, Joaquim Maria. Aicnàlubma. Barcelona, Columna Edicions, 2011.

-SALMON, Christian. Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear mentes. Barcelona, Ediciones
Península, 2008.

-XIFRA, Jordi. Tècniques de les relacions públiques. Barcelona, Editorial UOC, 2007. 
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