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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 SUAU GOMILA, GUILLEM

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 i treballs individuals i grupals, així com classes
virtuals, en funció de les circumstàncies sanitàries de cada moment. 

Cada alumne haurà de realitzar una sèrie de lectures obligatòries, farà els treballs
indicats, lliurarà les pràctiques 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 i castellà. 

Distribució de crèdits HP (28) 
HNP (28) 
TA (90)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SUAU GOMILA, GUILLEM guillem.suau@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 pot veure's alterada per raons sanitàries ja sigui perquè es decreti un
confinament o perquè es pugui recuperar el 100% de presencialitat.

L'assignatura es fonamenta en dos conceptes interrelacionats, comunicació política, per una banda i opinió pública,
per l'altra banda. Els climes d'opinió condicionen l'activitat política, tant és així, que la política s'ha desnaturalitzat,
pel fet que, en l'actualitat, es preocupa més per la comunicació de la política que per la gestió ‘de la cosa pública’
(Yanes-Mesa, 2010). En aquest sentit, Maquiavel (1513) definia l'opinió pública com: “la imatge que els súbdits
tenen del príncep” i Hume (1777) com “una força política que sosté o derroca governs”. D'aquestes definicions
constatem la rellevància de reflexionar sobre Què és l'opinió pública? Com es construeix? Quines esferes de la
societat tenen major influència i, per tant, major responsabilitat en la seva formació? Les societats
contemporànies, són societat complexes i hipermediatitzades, en les quals tota activitat, inclosa la política,
constitueix un procés comunicatiu. Seguint la metàfora del media life de Mark Deuze (2009), no vivim amb els
mitjans, sinó en els mitjans. En aquesta societat hipermediàtica, tots els sistemes: sistema polític, sistema
mediàtic i la ciutadania, interactuen i dialoguen, generant un accelerat procés de canvis i d'adopció de noves
tecnologies. Les dificultats del sistema polític i mediàtic per a adaptar-se a aquests canvis, juntament amb la seva
falta de transparència i la seva incapacitat per a generar diàlegs reals amb la ciutadania que incentivin la
intel·ligència col·lectiva i el user generated content són algunes de les causes que han provocat l'actual descrèdit i
falta de legitimitat, des de la perspectiva de la ciutadania, d'aquestes institucions i empreses.

En aquest marc contextual, les societats necessiten professionals qualificats i eines noves per a moure's amb
eficàcia en diferents àmbits de gran rellevància: la comunicació política global, la comunicació dels agents polítics,
la comunicació de les institucions públiques i la comunicació de les organitzacions civils.

Aquesta assignatura proporcionarà a l'alumnat un espai d'anàlisi i reflexió sobre la construcció de climes d'opinió,
sobre els reptes, febleses, amenaces i fortaleses que enfronta la comunicació política en l'actualitat i, finalment,
sobre l'adaptació de la comunicació política i institucional al nou escenari mediàtic.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Analitzar les principals teories de la comunicació política i l'opinió pública i reflexionar sobre la seva vigència en les
societats contemporànies.

Explorar les interaccions que és produeixen entre el sistema polític, el mediàtic i la ciutadania, observant els
canals comunicatius utilitzats i reflexionant sobre el complexa equilibri de poders en la construcció de marcs
mentals.

Identificar la influencia que l'opinió pública exerceix en la comunicació política i les interinfluències que els
diferents sistemes exerceixen sobre els altres.

Conèixer les principals metodologies que és fan servir per copsar l'opinió pública i les tècniques que fan servir els
investigadors socials per analitzar els processos comunicatius de la comunicació política.
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Desenvolupar un coneixement adequat dels conceptes fonamentals i les dinàmiques bàsiques de qualsevol procés
de comunicació política.

Comprendre les principals teories de la comunicació i la seva influencia en el desenvolupament de la comunicació
política com a àmbit d'estudi.

Competències

Competències:

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

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 en l'exercici de les activitats relacionades
amb els mitjans de comunicació.

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

Conceptualització d’opinió pública i de comunicació política. Recorregut per les principals definicions, autors i
teories que han abordat aquests conceptes.

Aproximació teòrica a l’estudi dels efectes dels mitjans, la comunicació política i l’opinió pública.
Repassarem les principals teories de la comunicació social (agulla hipodèrmica, two steps flow of communication,
teoria de l’exposició selectiva, agenda setting i frame) i les relacionarem de forma crítica amb les principals
conceptualitzacions de l’opinió pública i la comunicació política.  

La comunicació política: actors i rols. Abordarem les diferencies entre màrqueting polític i comunicació política,
els actors polítics que intervenen en la creació d’opinió pública i s’exposarà la composició del gabinet de
comunicació en els partits polítics i les institucions públiques.

Comunicació política i nous mitjans. S’exposarà com el sistema polític a adoptat els nous canals de
comunicació (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, etc.), quins punts forts i febles tenen, en general, en
l’ús d’aquestes plataformes i quins avantatges i convenients pot tenir la seva exposició en aquests canals.

La comunicació institucional en el marc de la societat complexa. Reflexionarem sobre les transformacions de
la societat, des de la societat de la informació, fins a la societat complexa i avaluarem els reptes, fortaleses,
debilitats i oportunitats que les institucions públiques tenen per a comunicar en aquesta societat.

Comunicació política i institucional en situacions de crisis i emergències. Debatrem sobre la complexitat
comunicativa de les situacions de crisis i emergència i avaluarem les principals estratègies comunicatives del
sistema polític en aquests contextos. S’exposarà el concepte de la societat del risc del sociòleg Ulrich Beck.

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals. Exposició dels continguts de l'assignatura de manera oral per part del professor.
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Col·loquis. Activitats d'intercanvi d'opinions entre l'alumnat sota la direcció del professor.

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.

Seminari. Sessions de treball d'un grup més aviat reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la discussió,
sota la direcció del professor per a aprofundir sobre alguns tems específics.

Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup.

Treball escrit. Activitat consistent en la presentació d'un document escrit.

Les sessions no presencials es dividiran en tres parts: 1.- exposició per part del professor de la temàtica
corresponent, 2.- anàlisi en grups d’un tema d’actualitat (assignat pel professor) vinculat amb l’exposició prèvia i 3-
posada en comú dels resultats obtinguts pels diferents grups i debat final.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Lectures

L’alumnat haurà de llegir tres textos de forma obligatòria. Un cop llegits haureu d’entregar a través del campus
global un document reflexiu de 2 o 3 pàgines, de cada lectura i de forma individual, on l’alumnat demostri la seva
comprensió crítica sobre la lectura i els seus conceptes fonamentals, la seva capacitat per fer-los dialogar amb
altres autors i una reflexió sobre la vigència o no de la hipòtesi plantejada al text. I finalment, farem un debat a
classe per posar en comú la reflexió sobre el text. És valorarà tant la qualitat del text com la participació al debat a
l’aula

Tots els textos estaran disponibles al campus global.

Les tres lectures són les següents:

Pierre Bourdieu (1972). La Opinión Pública no existe. S’ha de llegir i entregar abans de dia 4 d’octubre, dia en què
farem el debat a classe.

Walter Lippman (1922). El mundo que nos rodea y las imágenes de nuestra mente. S’ha de llegir i entregar abans
de dia 18 d’octubre, dia en què farem el debat a classe.

Pippa Norris (2001). ¿Un círculo virtuoso? El impacto de las comunicaciones políticas en las democràcies post-
industriales. S’ha de llegir i entregar abans de dia 15 de novembre, dia en què farem el debat a classe.

Documental

El mateix model de treball breu que fem amb les lectures, el farem servir amb la visualització del documental
‘Classe Valenta’ (2016). S’ha de visualitzar i entregar abans del dia 29 de novembre, dia en què farem el debat a
l’aula.

Treball final de l’assignatura

És realitzarà en grups de entre 3 i 5 persones. El treball es podrà entregar fins dia 14 de gener de 2022, però la
sessió online del 20 de desembre la destinarem a la que els grups presentin els avenços dels seus treballs, per a
rebre retroalimentació dels seus companys i del professor abans de l’entrega final. En conseqüència és un treball
que s’ha d’anar fent al llarg de tot el semestre.

L’extensió del treball serà d’entre 13 i 16 pàgines i constarà (com a mínim) dels següents apartats:

1.           Introducció

2.           Marc teòric

3.           Objectius i hipòtesi
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4.           Metodologia

5.           Anàlisi o resultats

6.           Conclusions

7.           Bibliografia

El treball s’avaluarà de la següent manera:

Profunditat teòrica i metodològica: 40%

Capacitat per a extreure resultats i conclusions rellevants: 25%

Revisió crítica de les teories i continguts tractats a classe: 20%

Pulcritud en la redacció i presentació del treball: 15%

L’alumnat pot triar entre tres modalitats de treball diferent:

Modalitat 1: Anàlisis de contingut

Analitza una temàtica política a partir de l’opinió publicada en diversos mitjans de comunicació (diaris, tv, ràdio,
digitals...) i explica quina influència tenen els mitjans analitzats en la configuració de l’opinió pública.

Característiques del treballs

Temàtica escollida d’acord amb el professor.

Anàlisi d’un mínim de tres mitjans.

Cal explicar quin tipus de missatge construeixen els mitjans de comunicació sobre aquesta temàtica.

Relaciona-ho amb les teories sobre comunicació política i opinió pública que hem vist a classe.

Modalitat 2: Anàlisi de contingut i enquesta

Detecteu el clima d’opinió majoritari d’un tema públic d’actualitat a partir de: l’anàlisi de contingut de mitjans de
comunicació i la realització d’una enquesta.

Característiques del treball

Temàtica escollida d’acord amb el professor.

Sobre l’anàlisi de contingut: el mateix que en el punt anterior.

Sobre l’enquesta: realitzeu-la a 60-90 persones (aprox.) d’un mateix col·lectiu a partir del qual es puguin extrapolar i
generalitzar resultats i, per tant, detectar el clima d’opinió majoritari, dins aquest sector de la població.

Modalitat 3: Anàlisi de xarxes socials

Analitza la comunicació realitzada per un conjunt (entre 3 i 6) de perfils polítics i/o institucionals o bé, analitza que
expressen a les seves xarxes socials perfils polítics sobre un tema concret. És suficient amb analitzar una
plataforma social, però, de forma justificada es pot ampliar a dues.

Característiques del treball

Temàtica i perfils a analitzar es triaran d’acord amb el professor.

No cal analitzar una gran quantitat de dades, entre 80 i 120 publicacions a xarxes socials són suficients, però cal
fer un anàlisi rigorós.

Abans de fer els treballs, el professor farà una seminari sobre mètodes de recerca i, també, sobre eines per a
extreure dades de les xarxes socials, en cas de necessitar-ho, els grups que escullin la modalitat 3 podran
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demanar tutories per a rebre ajuda amb aquesta qüestió.

Sessions presencials:

Setembre: 13 i 20.

Octubre: 4 i 18.

Novembre: 15 i 29.

Desembre: 13.

Les sessions presencials es duran a terme a l’aula 1.03.

Sessions online:

Setembre: 27.

Octubre: 11 i 25.

Novembre: 8 i 22

Desembre 20.

Sistema d'avaluació

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert o una feina a temps parcial amb
horari coincident amb les classes tenen dret a demanar l’avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del
començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o
adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

 
Treballs individuals 40%

Text reflexiu lectura Bordieu 10%

Text reflexiu lectura Lippman 10%

Text reflexiu lectura Norris 10%

Text reflexiu documental ‘Classe Valenta’ 10%

Treball en grup 30% Qualsevol de les tres modalitats.

Examen final (14 de gener) 20%

Assistència i participació a classe  10%

Bibliografia i recursos d'informació

Abejón, Paloma; Sastre, Ana i Linares, Virginia (2012). Facebook y Twitter en campañas electorales en España.
Anuario electrónico de estudios en comunicación social disertaciones, 5(1), 130 - 159. Recuperat de
https://www.redalyc.org/pdf/5115/511555573005.pdf
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Twitter as a strategic communication tool in electoral campaigns. Trípodos, 39(2016), 71-90. Recuperat
de:  https://raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/335035
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Mancera, Ana i Pano, Ana (2013). El discurso político en Twitter. Análisis de mensajes que 'trinan'. Anthropos
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