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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 BENACH PASCUAL, ERNEST

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, així com classes virtuals, en funció de les
circumstàncies sanitàries de cada moment. 
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. 

Distribució de crèdits HP (24) 
HPN (126)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BENACH PASCUAL, ERNEST ernest.benach@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L'assistència és obligatòria

Tots els assistents a la classe hauran de complir el Codi Ètic de la UdL

Tota la planificació d’aquesta guia docent es pot veure alterada per raons sanitàries ja sigui perquè es decreti un
confinament o perquè es pugui recuperar el 100% de presencialitat.

L'assignatura parteix de la base que l'activitat política és també un procés comunicacional. Partits, institucions,
moviments i ciutadans interactuen en una societat hipermediàtica. Per això, la comunicació política, que va més
enllà de la propaganda i que viu un procés de canvi accelerat entre altres motius per l'extensió de la societat de el
coneixement i de l'anomenada política 2.0, necessita professionals qualificats i eines noves per moure amb
eficàcia en tres àmbits essencials: la comunicació política global, la comunicació dels agent polítics i la
comunicació de les institucions públiques. A el mateix temps, es torna en un espai comunicacional canviant i més
interactiu des d'on emergeixen noves figures i pràctiques, com la de l'periodisme ciutadà, i en el context d'un
profund descrèdit de la política clàssica i els seus agents. Finalment, l'assignatura incorpora una anàlisi de la
dimensió ètica, tecnològica i sociològica d'una nova manera de fer política, tot i emergent, i una revisió dels motius
de l'distanciament de la política i de la comunicació política tradicional per part dels ciutadans.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar els processos comunicatius en l'àmbit de la política i les institucions.

Descriure les principals teories sobre la comunicació política i l'opinió pública

Desenvolupar un coneixement adequat dels conceptes fonamentals i les dinàmiques bàsiques de qualsevol procés
de comunicació política.

Desenvolupar coneixements sobre el funcionament dels gabinets de comunicació

Conèixer els mecanismes de funcionament de l’opinió pública i llur influència en la comunicació política

Competències

Competències comunes:

Generals

CG3. Aplicar els coneixements teòrics en 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

Competències específiques

CE4. Descriure les principals teories en l'àmbit dels mitjans de comunicació social i les seves elaboracions
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conceptuals.

CE7. Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.

CE8.Aplicar el mètode científic de forma adequada a la investigació en l'àmbit de la comunicació, així com exposar
els resultats del procés d'investigació.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. 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 fórmules.

Bibliografia recomanada:

 "La comunicació i la regeneració democràtica i política". Lexikon papers. ACCIEP

"Hiperliderazgos" Antoni Gutiérrez-Rubí i Pol Morillas (Coords.) CIDOB IDEOGRAMA

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

Bibliografia recomanada:

- BADIA, FRANCESC GUTIÉRREZ-RUBÍ ANTONI (coordinadors) L'ecosistema de la democràcia oberta.
DemocraciaAbierta

-MIRÓ, DAVID. Periodisme samurai. Les claus per ser un bon periodista polític. Barcelona, Editorial UOC, 2016.

-GUTIÉRREZ RUBÍ, Antoni. Tecnopolítica. Bebookness, 2014.

http://www.gutierrez-rubi.es/2014/11/21/tecnopolitica-2/#descarga.

3. La crisi de sistema polític i delperiodisme 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.

Bibliografia recomanada:

- GORDILLO, SAÜL. Superperiodistes en l'era de la sobreinformació.
https://books.google.es/books?id=FP-m_d2SYiMC&lpg=PP1&hl=ca&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

- HESSEL, STEPHANE. Indigneu-vos

- HESSEL, STEPHANE. Comprometeu-vos

4. L'opinió pública i la societat xarxa. (Manuel Castells). Anàlisi dels processos de formació de l'opinió pública i de
les seves característiques a l'entorn de la societat xarxa. Relacions entre periodistes, polítics i ciutadans. L'art de
guanyar (i perdre) eleccions. El fenomen fake news

Bibliografia recomanada:
CASTELLS, MANUEL "L'era de la informació. I- La societat xarxa." Aliança Editorial

5. 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. Protocol. Ètica en la
comunicació institucional i les relacions públiques.

2020-21



Bibliografia recomanada:

URBINA I DE LA QUINTANA, José Antonio de, El gran libro del protocolo,  Edicions Temas de hoy, SA, Madrid,
2006.
http://www.protocolo.org

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

Bibliografia recomanada:

LÓPEZ Menacho, JAVIER. SOS. 25 Casos per superar una crisi de reputació digital (Manuals), Editorial UOC

WEBS QUE S'HAN DE VISITAR I CONSULTAR OBLIGATÒRIAMENT:

https://www.ideograma.org/
https://www.upf.edu/web/polcom
http://www.compol.cat/
https://compolitica.com/
http://www.dircom.org/
https://www.ohlalacomunicacio.com/comunicacio-de-crisi-gestionar/

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologies docents

• Classes magistrals: exposició dels continguts de l'assignatura de manera oral per part del professor.

• Presentacions: presentació de textos a classe prèviament assignats.

• Debat dirigit: es promourà l'expressió i la comprensió oral en una conversa col·lectiva a classe.

• Conferències: exposició pública sobre un tema dut a terme per una persona experta.

• Activitats a classe: anàlisis de casos, ressenyes crítiques i/o revisions del treballs.

Les sessions no presencials consistiran en l'exposició del resultat dels treballs que s'hauran encarregat als
alumnes en l'anterior classe presencial, i l'exposició per part del professor de la temàtica corresponent, que pot ser
reforçada amb alguna projecció audiovisual.

A cada sessió presencial es farà un simulacre de roda de premsa, sobre una qüestió determinada prèviament a
classe

“Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura COMUNICACIÓ POLÍTICA I
OPINIÓ PÚBLICA.

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- (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
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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

L'alumnat realitzarà les lectures que s'han indicat per a cada un dels temes que es tractaran en els continguts de
l'assignatura.

Obligatòriament haurà de fer una ressenya d'un d'aquests tres llibres, o alternativament d'una sèrie de televisió amb
un alt contingut de comunicació política:
L'altra guerra de successió. Toni Aira. Los libros de la catarata 2020
Principi de realitat. Jordi Muñoz. L'Avenç 2020
Instagram en la construcción de l'estrategia del liderazgo político. Diversos autores. GEDISA. 2020
En el cas de fer la ressenya del llibre, l'alumne ha de comunicar al professor quin llibre ha triat, i en el cas de la
sèrie serà necessari que tingui l'autorització del professor per fer-la.

RESSENYA PER LA LECTURA OBLIGATÒRIA O D'UNA SÈRIE DE TELEVISIÓ DE CONTINGUT POLÍTIC

1.-Les ressenyes de les lectures obligatòries o de la sèrie de televisió 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 interlineat de 1'5. La primera pàgina
correspon 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
Fitxa bibliogràfica del llibre triat
2.-Les ressenyes poden estar escrites en català o castellà. Una condició prèvia a l'avaluació serà la correcció
ortogràfica, gramatical i estilística.

3.-El contingut s'ha d'estructurar com un text continu, a punt 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 de l'contingut de el
llibre, i valoració crítica degudament argumentada de l'estudiant. El mateix serveix en cas que s'esculli una sèrie
de televisió

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

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

LA DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE LA RESSENYA ÉS EL 2020.11.27

TREBALL DE CURS
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El treball es pot realitzar individualment o en grups d'un màxim de 3 persones. L'extensió de la mateixa serà d'entre
10 i 12 pàgines, podent-se arribar a les 15 excepcionalment.
La temàtica que es proposa als alumnes és la de realitzar la programació del CANAL PARLAMENT, entès com un
canal de televisió temàtic on essencialment la comunicació política és l'eix vertebrador de la mateixa, i on caldrà
programar fins a un màxim de 12 hores diàries, durant set dies a la setmana.
La proposta ha d'incorporar a més de la graella de programes proposats, una breu explicació / justificació dels
mateixos, així com les línies d'investigació utilitzades. S'haurà de fer un resum de la mateixa a l'inici de la feina no
superior a les 10 línies en l'idioma que es faci la feina (català o castellà) i la traducció del resum a l'anglès. També
haurà d'incorporar les fonts utilitzades (bibliogràfiques, digitals, entrevistes, treball de camp ...) i les
argumentacions emprades (afirmacions, evidències, justificacions, proves, mostres, citacions ...). Es podran
incorporar annexos a el mateix que no computaran en l'extensió global de la feina.

LA DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL ÉS EL 2020.12.21

SESSIONS PRESENCIALS: 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 11.01

SESSIONS VIRTUALS: 26.10, 09.11, 23.11, 21.12

 

 

Sistema d'avaluació

Ressenya, 25%
Assistència, proactivitat i participació en activitats, 10%
Treball, 40%
Examen, 25%. Amb la condició que PER SUPERAR L'ASSIGNATURA S'HA D'APROVAR OBLIGATÒRIAMENT
L'EXAMEN.

Els estudiants que combinin els seus estudis amb un treball a temps complet 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 dirigiu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Bibliografia i recursos d'informació

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

-AIRA, Toni. L'altra guerra de successió. Madrid, Los libros de la catarata. 2020

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

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

-MUÑOZ, Jordi. Principi de realitat. Barcelona, L'avenç. 2020

-PONT, Carles GUTIERREZ-RUBÍ, Antoni y otros autores. Instagram en la construcción de liderazgo
político. Barcelona. GEDISA. 2020

-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.

-PUYAL, Joaquim Maria. Aicnàlubma. Barcelona, Columna Edicions, 2011.
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-REIG, Dolors. Socionomía. Barcelona, Editorial Deusto, 2012.

-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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