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Presentació

La comunicació i la imatge adquireixen una dimensió cada vegada mésrellevant en la nostra societat,i es-

devenen unsfactors imprescindibles en l'activitat empresarial i econòmica, La comunicació és un àmbit ca-

da vegada més fonamentalen la gestió de les organitzacions,i l'estratègia comunicativa es torna un factor

determinantpera l'èxit de les empresesi les institucions.

Les organitzacions són organismes dinàmics que requereixen, cada vegada més, persones sòlidamentfor-

madesi alhora capacitadesperafrontarel conjunt de necessitats comunicatives. Professionals amb capaci-
tat d'adaptació als canvisi als nous reptes que es puguin anar plantejant i que domininles possibilitatsi els
recursos de la comunicació deles organitzacions.

A la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic apostem per impulsarla titulació de

Publicitat i Relacions Públiques perquè la comunicació a les organitzacions tenen, cada vegada més, una

importància transcendentali decisiva, i la nova economiai les noves tecnologies generen nous àmbits de

treballi noves formes defocalitzar la comunicació a les empresesi institucions.

La Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Vic té com a objectiu prioritari for-
marprofessionals capaçosde dissenyari executarles estratègies de comunicació que requereixenles orga-

nitzacions modernes, a nivell intern i extern, en l'àmbit institucional i en el comercial. La novatitulació

aposta perla integració de les tècniques de comunicació empresarial, incorporantla formació enels diver-

sos vessants de la comunicació que actualmentutilitzen les organitzacions. A més, des del primer curs,les

assignatures tindràn una clara orientació cap a l'especificitat dels coneixements,lligats a la comunicació

empresarial.

D'altra banda, un elementdistintiu i diferenciador d'aquests estudis serà la seva marcada vocació cap a tot

allò relacionat amb la nova economiai Internet. Així, la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

farà una forta aposta amb un objectiu benclar: formarpersonesaltament qualificades professionalmentper
podertreballar ambles noves tecnologies de la informació com a eines de comunicació, però també donar a

l'estudiantla capacitatde reflexionar sobre l'impacte que tindran aquestes novestecnologies sobrela socie-

tat, l'empresa i la comunicació empresarial.

Així doncs, aquesta és unatitulació immersa en un projecte formatiu en el quales fan compatiblesels aspec-

tes instrumentals ambels aspectes globalitzadors, la qualificació tècnica amb la qualificació humanística,

l'impuls de la capacitat emprenedorai l'esperit d'iniciativa amb la capacitatdetreball en equip.

Josep Burgayai Riera

Degà dela Facultat d'Empresa i Comunicació
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La Facultat d'Empresa i Comunicació

Estructura

La Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic imparteixsis titulacions:

Diplomatura de Ciències Empresarials
Diplomatura deTurisme

— Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses

Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

Llicenciatura de Periodisme

Doble Titulació ADE— Publicitat i Relacions Públiques en cinc anys

La gestió ordinariaen el govern dela Facultat correspon al Degà,el qual delegales quiestions d'organització

docenten els Capsd'Estudis.

La Facultats'estructura pertitulacions, àrees funcional i departament. Les unitats bàsiques de docènciai
activitat acadèmica sónlestitulacions, al davant de les quals hi ha els Coordinadorsde Titulació. Les Àrees

Funcionals, el corresponent Coordinador, són àmbits de desenvolupamentde nousprojectes, de suport a

la docència i de vinculació ambl'entorn. Els Departaments són les agrupacions de professors d'una mateixa

àrea disciplinària.

Les Àrees Funcionals de la Facultat d'Empresa i Comunicació són:

- RelacionsInternacionals I

= Formació Continuadai Serveis d'Estudis

- Pràctiques i Inserció Professional

- SuportVirtual

- Centres Vinculats

Els Departamentdela Facultat són:
- Departament d'Economia

+ Departament de Comptabilitat i Finances

- Departament d'Organització i Empresa

- Departament de Matemàtica, Estadística i Informàtica

- Departament de Dret
- DepartamentdeTurisme
- Departamentde Publicitat i Relacions Públiques

- Departamentde Periodisme
- Llengiies
~ Idiomes

 

 



 

  
 

Organs de Govern

El Deganat

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Consell de Direcció, consticuit

pels segiients càrrecs:

. Dega

Cap d’Estudis

Responsable de Relacions Internacionals
Responsable d'Inserció Professional

Responsable de Formació Continuada

Coordinador deTurisme

Coordinadorde Publicitati Relacions Públiques

Coordinador d'Administració i Direcció d'Empreses

Coordinador de Ciències Empresarials

Coordinadorde Periodisme

 

Departaments, Professors i Professionals dels Serveis

Professors

Departamentd'Economia

DepartamentdeMatemàtica i Informàtica

Departamentde Dret

Departamentde Turisme

Joan Bou i Geli

Josep Burgaya i Riera

Enric Casulleras i Ambrós

Josep Comas i Martínez :

Francesc Iglesias

Jesús López i López

Rafa Madariaga i Sànchez

Antoni Morai Puigví

Santi Poncei Vivet

Maties Ramisa i Verdaguer

Teresa Serra i Devsa

Josep Terradellas i Cirera

Jordi Casas i Vilaró

Josep Lluís García i Domingo

J. Raymond Lagonigro i Bertran
Joan Carles Martori i Cafias

Ramon Olleri Piqué

AnnaSabatai Aliberch

Jordi Surinyach

Joan Vancells

Robert Vendrell i Cirera

XavierVicente i Soriano

Albert Vicens i Escuer

Josefina Domènech i Rierola

Miquel Genísi Serra
Fèlix Jurado i Escobar

Antoni Molasi Casas

Milagros Orozco i Hermoso

Dolors Palomo i Chinarro

Josep M. Reniu i Vilamala

Lourdes Vilardell i Bujons

Dolors M. Alemanyi València
Herminia Andreui Aparicio

Francesc Baquéi Puig

Carme Comas

Cristina Font i Companyó

OriolIglesias i Bados
Laura Masip i Castillo

Sergi Massana i Mas

Noemí Morral

Anna Palomoi Chinarro

 

  

 



 

Departamentd'Organització i Empresa

Departament Comptabilitat i Finances

Departament de Publicitat i Relacions Públiques

Departamentde Periodisme

Llengiies

Idiomes

Alejandra Aramayo i Garcia
Ariadna Codinai Ylla

Irene Colom Valls

José Antonio Corrali Marfil

Joan Cos Codina

Josefina Damiani Castellví

Fernando G.Jaen i Coll

RamonFabre i Vernedas

— RamonGisberti Gelonch

Ferran Navarro

Anna M. Roma

JoaquimaVila i Arumi

Núria Arimanyi Serrat

Sílvia Cordomí

Elisabet Paxau iTura

Anna Pérez i Quintana

CarmePortet i Boixaderas

Marta Roca

Anna Maria Roma

Mercè Vidal i Vila

CarmeViladecansi Riera

Jesús Vifias i Vila

"ManelViver i Fabregó

PaulCapriotti i Peri

Eduard Carbó

Montse Casas

Ignasi Coll

Josep Comas i Martínez

Esteve Pujol

Joan Ramon RodrigueziAmat
Carlos Scolari

Jaume Soriano

Irene Boada

Ignasi Coll

Joan Ramon Rodriguez i Amat
Jaume Soriano

Joan Isidre Badell

Marcos Cánovas

Eusebi Coromina

Manel Llanas

Teresa Puntí

Gonçal Calle i Rosingana
Jordina Corominai Subirats
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- Professionals dels Serveis

Cap de SecretariaAcadémica
Cap de Secretaria

Secretáries

11

Montse Corrius i Gimbert
Josep Gallart i Boau
Josefina Guix i Soldevila
Anna Masferreri Giralt
Joan Masnou i Suriñach
M. Àngels Piñanai Garriga
Ronald Puppo

Angès Moratói Serra
ImmaPuig i Costa
MercèPrati Trapé
Cesca Saborit i Subirana
Montse Vivasi Llopart
Sandra Fumafiai Casals
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Calendari acadèmic

Començamentdel curs:

30 de setembre de 2002

Docència del1r quadrimestre:

fins al 24 de gener de 2003

Avaluacions de 1r quadrimestre:

Exàmens: del 27 de general 8 de febrer

Docència del 2n quadrimestre:
del 10 de febreral 30 de maig

Avaluacions del 2n quadrimestre:

Exàmens: del2 al 30 de juny

Avaluacions de setembre:

Exàmens:de l'1 al 13 de setembre

Diesfestius:

12 d'octubre de 2002, dissabte,festa estatal

1 de novembre de 2002, divendres, Tots Sants

6 de desembre de 2002,divendres, festa estatal

22 d'abril de 2003, dimarts, (pont)

23 d'abril de 2003, dimecres, festa patronal de la UV

1 de maig de 2003, dijous, festaestatal

2 de maig de 2003,divendres,(pont)

9 de juny de 2003, segona pasqua

24 de juny de 2003,dimarts,festaestatal

5 de juliol de 2003,dissabte, festa major deVic
11 de setembre de 2003, Diada Nacional de Catalunya

Vacances:

Nadal: del 21 de desembre de 2002 al 7 de gener de 2003, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 12 al 21 d'abril de 2003, ambdósinclosos.
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Organització dels Ensenyaments

Pla d'Estudis

ElPla d'estudis dela Llicenciatura de Publicitat i Relacions Publiques ha estat elaborat d'acord ambles di-

rectrius generals pròpies d'aquesta titulació, establertes en el Reial Decrer 1386/1991, del 30 d'agost de

1991 (B.O.E. n. 234,del 30 setembre de 1991).

La Llicenciatura s'estructura en quatre cursos, articulats en ensenyaments de primercicle (primer i segon

curs) i de segon cicle (tercer i quart curs). El primercicle dels ensenyaments universitaris comprendràels

ensenyamentsbàsics i de formació general, orientats cap a la comunicació empresarial. El segoncicle estarà

dedicat a la profunditzaciói l'especialització en la comunicació empresarial, així com a la preparació per a

l'exercici de les activitats professionals. Cada curs lectiu està organitzat en dos quadrimestres,els quals

consten de 15 setmaneslectives .

La càrrega lectiva total de la Llicenciatura és de 300 crèdits, entre teòrics i pràctics. El crèdit és la unitat de

mesura dela càrrega acadèmica,i equival a 10 hores declasse.Els crèdits totals dela carreraestandistribuits
entreels diferents tipus d'assignaturesi activitats de la segiient manera:

 

 

 

PRIMERCICLE CRÈDITS
Assignatures Troncals 78AlemanasOLEmirDE-

AceradnIIeiii

iciLliureBicioeeç

7erems

SEGON CICLE CRÈDITS

Assignatures Troncals 51

 

 

Les assignatures Troncals (TR) són aquelles queels estudiants han de cursar obligatòriament,i que corres-

ponen a Matèries Troncals incloses a tots el plans d'estudis que condueixen altítol oficial de Publicitati

Relacions Públiques.

Lesassignatures Obligatòries (OB) són aquellesestablertesdiscrecionalmentperla Universitat,i que s'han

de cursar de maneraobligatòria pertots els estudiants. Conjuntament ambles assignatures troncals formen

l'estructura bàsicadelatitulació.

Les assignatures Optatives (OP) són les que permetena l'estudiantespecialitzarel seu currículum en algun

dels itineraris previstos de la comunicació empresarial, en funció deles seves preferències i expectatives pro-

fessionals.

Els crèdits de Lliure Elecció (LLE) permetena l'estudiant configurar de manera flexible la seva formació,
bé aprofundintl'especialització o bé donant reconeixement acadèmic al desenvolupamentd'altres activi-
tats formatives.
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Ordenació temporal de l'ensenyament SEGON CICLE

sp rot A 4 .
què es desenvoluparà l'ensenyament, així com la càrrega Venleriure Crèdits

El quadre segúentestableix l'ordre temporal en

lectiva de cadaassignatura.

   

 

PRIMERCICLE

Crèdits
Primer Crs manam

 

 

 Assignatures optatives

La Facultatoferirà als estudiants un ampli ventall d'assignatures optatives, que es correspondranals dife-

rentsitineraris d'especialització en comunicació empresarial. A l'hora d'escollir quines assignatures optati-

ves cursar, l'estudiant ha de considerarles seves preferències i expectatives professionals. Al primer cicle de

 

la llicenciatura no hi ha assignatures optatives.

Els crèdits de Lliure Elecció

Els Crèdits de Lliure Elecció han de permetrea l'estudiant configurar de maneraflexibleel seu currículum,

bé aprofundint en alguna deles especialitzacions o bé donant reconeixement acadèmica altres activitats
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formatives que complementin la formació pròpia delatitulació.

Per completareltotal de crèditsdelliure elecció previstosal pla d'estudis,l'estudiantpottriar d'entreles se-

gúents modalitats:

A. Cursantassignatures, que poden ser:

I. Qualsevolaltra assignatura optativa de la mateixatitulació.

II. Assignaturesespecifiquesdelliure elecció quela Facultatofereix.

II. Qualsevolaltra assignatura de la resta de centresdela Universitat de Vic, semprei quan el contin-

gut no coincideixi en més d'un 2090 ambassignatures cursades enla Llicenciatura de Publicitati

Relacions Publiques. o

B. Per reconeixementde crèditsper estudis acadèmicsreglats denivell universitari.

C.Per reconeixementdecrèdits peraltresactivitats no regladesa nivell universitari. És la modalitat que

permet reconèixer acadèmicamentaltres activitats formatives. L'estudiant ha de sollicitar prèvia-

ment l'autorització, llevat dels casos en què el reconeixementja estigui previst. Són activitats d'a-

questtipus:

L. Treballs acadèmicamentdirigits, amb el vistiplau del coordinadordela titulació. Són treballs

d'investigació que realitzen els estudiants sobre temes directamentrelacionats amb matèries del

pla d'estudis, i queesrealitzen supervisats per un professordel centre.
II. Programes d'intercanvi universitari. Activitats realitzades en el marc de convenissignats entre

universitats, centres de recerca o departaments.

III. Cursos d'Idiomesque nosiguin els que l'estudiant cursa com a obligatoris o optatius enla titula-

ció,i quees realitzin a l'Escola d'Idiomesdela Universitat de Vic o en altres institucions ambles

quals la UV tingui signat conveni.

IV. Cursos de la Universitat d'Estiu de la UV

El reconeixementde crèditsés el procediment administratiu que permeta l'estudiant incorporarla realitza-

ció d'aquestesactivitats al seu expedient acadèmic. No es tindran en compteles activitats que comportin

un reconeixementinferior a un crèdit.

Les tutories

La Facultat ofereix a tots els estudiants que comencenels estudis universitaris un servei de tutories queté

per objectiufacilitar-losla integració a la dinàmica universitària. La Facultatassigna a cada estudiantun tu-

tor, professor del centre, que l'assessora en els àmbits acadèmics, de futur professionali, si és el cas, perso-

nal. Òbviament,la utilització d'aquestserveiés voluntariperpartdels estudiants.

La Borsa de Treball

La Facultat disposa d'un servei de Borsa de Treball que canalitzales ofertes dellocs detreball que les empre-
ses, institucions i organitzacions ensfan arribar, i seleccionaels currículums més ajustats. Aquestés un ser-

vei que posem al abast del'estudiant. Noméss'ha deferarribaral responsable de la Facultat un currículum

detallat, ambfoto, especificantles àrees que són d'interès del'estudiant.

Nota

Juntament ambel full de matrícula es donarà un calendari dels exàmensdeles assignatures de quèl'escu-
diant s'ha matriculat.  

 

Programesde les assignatures de Primer Curs

Evolució del Pensament Contemporani

. QUADRIMESTRE: Ir
CREDITS:6

OBJECTIUS:
1. Conèixerles grans línies del pensament contemporanii la seva evolució.
2. Reflexi ió iali
TA donar sobrela configuració del món no material i la seva interacció ambels esdeveniments. tp tyre

I
: Analitzar la difusió i l'impacte dels pensadorsen les societats dels darrers dossegles

PROGRAMA:

1. La política

— Estats, nacions, pobles i identitats
— La democràcia

— Les diverses cares delliberalisme
— El socialisme. Projectesi materialitzacions
— Les utopies. Delesideesa les actituds

2. El progréssocial
— La ciènciai la tècnica
— Eltreballi l'oci.
—Vèticai l'empresa
— El feminisme'i l'ecologisme

3. El benestar material
— Violència,guerra i pacifisme
— La sanitat

— L'educació
— El valori el diner

4. El benestar no material
— Culturai cultures
— Lesreligionslareligiositat
— Larti l'estètica
— La vidai els seus límits

5. La globalització
— El debatsobrela globalització
—Amics i enemics
— Rebels, marginatsi bojos
—La ciutat

— La Societat de Consum i la Publicitat
— Els mitjansd'informaciói la Societat dela Informació

METODOLOGIA:
Desplegamentdeles grans temàtiques quegiren a l'entorn dela política,
Des ide:

el progrés social, el benestar mate-rial i no material, i la globalització, i to
Se combinanteltreball de síntesi amb l'aprofundiment monogràfic del'o-ses .. irs aels grans autors del pensament contemporanii la seva incidència històrica.
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AVALUACIÓ:
1. Avaluació contínuaa través deles lectures recomanades,exercicis,i l'elaboració d'un treball monogràfic

amb un valortotal equivalent al 50 % de la nota final.
2. Examen definal de curs sobreel contingutdel'assignatura desglossat per autors, temesi vocabulari bàsic

amb un valortotal equivalental 50 96 dela notafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Obres de referència I

- Jaime Antúnez (ed.) (2001), Crónica de las ideas. Madrid: Encuentro

Luís A. Aranguren (2000), Diccionario delpensamiento contemporáneo

Jacques Attali (1999), Diccionario delsiglo XXI. Barcelona: Paidós

Josep Ferrater Mora(edició de 1999), Diccionario defilosofia. Barcelona: Ariel

Susan George (2001), Elinforme Lugano. Barcelona: Icaria-Intermón Oxfam

Eric Hobsbawm (1995), Historia delsigloXX. Barcelona: Crítica

Denis Huisman (1997), Diccionario de las milobras clave delpensamiento contemporáneo. Madrid: Tecnos

Patricio Léizaga(dir.) (1996), Diccionario depensadores contemporáneos. Barcelona: Emecé Editores

Mariano MorenoVilla (dir.) (1997), Diccionario delpensamiento contemporáneo. Madrid: San Pablo

J. M. Terricabras (coord.) (2001), Elpensamentfilosófic i científic. Dels orígensalsegleXIX. Barcelona: Ágo-

ra. Biblioteca Oberta
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Teoria i Estructura dels Mitjans de Comunicació

QUADRIMESTRE:IR

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
L'assignatura és unaintroducció al coneixementdels mitjans de comunicació de massesa través de les seves

relacions amblasocietati la cultura occidentals. Es pretén assolir un coneixementdela configuració actual
delsistema de mitjans que permetia l'estudiantfer unalecturacrítica dels seus continguts.

CONTINGUTS:

1.- Introduccióa lesteoriesi l'estructura dels mitjans de comunicació de masses.

2.- Funcions comunicatives dels mitjans.

3.- La societat de masses com a contextdels mitjans de comunicació.

4.- Introduccióa l'opinió pública.

5.- Mitjans de comunicació com a indústries culturals.

6.- Espais de comunicació.

METODOLOGIA:

Les classes seran eminentmentteòriques però es complementatan amb el plantejament de debats a classe

sobrel'actualitat dels mitjans de comunicació, exposició detreballsi anàlisi de casos. El professor subminis-

traràalllarg del curs textos complementarisa la bibliografia bàsica que seran delectura obligatòria.

AVALUACIÓ:

a) Examenfinal

b) Un treball de curs queesrealitzarà en grups detres personesi s'haurà d'exposara classe
c) Pràctiques de comentaris detext, anàlisi de casosi participació en els debats.

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascuna per separat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitja entrela partteòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:

Bell, Daniel etal. 1974 Industria culturaly sociedadde masas. Caracas: MonteAvila.

Berrio, Jordi 1999 Estudis sobre cultura contemporánia. Bellaterra: UAB.

Castells, Manuel 1998 Laera de la información vol. 1, Madrid: Alianza Editorial.

Crowley, David i Heyer, Paul 1997 La comunicación enla historia. Barcelona: Bosch.

Gifreu, Josep 1991 Estructurageneralde la comunicaciópública. Barcelona: Pórtic.

Herman, Edward S. 1999 Los medios globales. Los nuevos misioneros del capitalismo corporativo. Madrid:

Cátedra.

Price, Vicent 1994 La opiniónpública, esferapúblicay comunicación Barcelona: Paidós.

Reig, Ramon 1998 Mediosde comunicaciónypoder en España. Barcelona: Paidós.
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AVALUACIÓ:
Lavaluació "obtindrà i 4 i: ° final s'obtindràa partir de l'agregació de tres notes: l'examen final —amb un pes del 7096 en la
ree= -, el treball de cursi la seva exposició —ambun pes del 30 99 en la nota final
avaluació à d' ishad’ |vase ó constarà d'ambduespartsi s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació del'assignatura

serà la mitja entrela part teòrica i la part pràctica, sempre que s'hagin aprovat ambduesparts

introducció a l'Economia

QUADRIMESTRE: lr
CRÈDITS:6 Tanmateix els alumnes ho desitgi é ird'— | | que ho desitgin podran optarperésser avaluats a partir d'un únic examen final.

L'objectiu primordial de l'assignaturaés quel'estudiant coneguiquins sónels problemes econòmicse | BIBLIORADIABASICS:móndel'empresai l'economia, tin- Coma manualdel'assignatura, es proposaqualsevol d'aquests textos:

mentals del mónd'avui, es familiaritzi amb el llenguatge empraten €

bre les grans questions econòmiques que avui ens afecten, i argu-

fonamentades sobreles diverses alternatives.

Lipsey, R. i Chrystal, K.A. Economía Positiva. 13* edició. Barcelona: VicensVives, 1999

Mankiw, N.G. Principios de Economía. Madrid: McGraw Hill, 1998
Parkin, M Microeconomía. Macroeconomía (2 volums). Madrid: Addison Wesley, 2001

Roncaglia, A. Elementsfonamentals d'economiapolítica. Vic: Eumo Editorial, 1 994

gui eines pera comprendreels debats so

ments per a formar-se opinionspròpiesi

PROGRAMA:

1. Els problemes econòmics fonamentalsi les doctrines econòmiques

1.1. L'escassetat i la sobreproducció

1.2. Evolució del pensamenteconòmic: Elliberalismei el socialisme

1.3. El comerçinternacional

i

elproteccionisme

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTÀRIA:

=yaoocol-laterals, i pera presentar temes de debats, utilitzarem ocasionalment:

in, S. esarrollo desigual: 1 3 itali. foritia tine igual: ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico. Barcelona:

Barber, Ll. Curs d'introducció a l'economia. Bellaterra. Ediciona de la UAB, 1991

Barber, W.J. Historia delpensamiento económico. Madrid: Alianza Universidad, 1989

Estefanía, J. Contra elpensamiento único. Madrid: Taurus, 1998

Folch, R. Diccionario de Socioecología. Barcelona: Planeta, 1999

) Galbraith, J.R. Historia de la Economía. Barcelona: Ariel, 1998

Lamames Jimenez Harero, L. Desarrollo insostenibley economía ecológica. Ed. Síntesis, 1996.

Martínez Peinado,J. I VidalVilla, J.M. Economía Mundial. Madrid:McGraw Hill, 1995

_ 3.1. Les macromagnituds . I

3.2. La política fiscal

Cleovil, E: (eoordinadod, Mi eeu i : 0 |

1895 ). Noves aproximacions a la história delperisament econòmic. Vic: Eumo Editorial,

3.3. La política monetària

3.4. Els mercatsfinancers

4, El sector públic

4.1. Les falles del mercat

4.2. Les polítiques públiques

4.3. L'Estat del Benestar

5. La política econòmica

5.1. Objectius i instruments

5.2. Polítiques anticicliques

5.3. Polítiques de dretesi d'esquerres

6. Els debats econòmics d'avui

6.1. Globalització — Mundialització

6.2. Creixement i sostenibilitat

6.3. La vella economiai la novaeconomia

2. L'economia de mercat

2.1. L'oferta

i

lademanda

2.2. Els models microeconòmics

|
2.2.1. Els consumidors

| 2.2.2. Lempresa

2.2.3. Els mercats

Schumpeter, J.A. Capitalisme, socialisme i democràcia. Barcelona: Edicions 62, 1988
Smith, A. Indagacié sobre la Naturalesa i les Causes de la Riquesa de les Nacions. Barcelona: Edicions 62, 1991 

 

METODOLOGIA:
s 10 horeslectives. En començar cada capítolesfacilitaran referèn-

Cada un delssis capítols constarà d'une

cies bibliogràfiques concretes que l'estudiant haurà de seguir paral-lelamenta les exposicionsa classe. Les

darreres hores de cada tema es dedicaran als comentaris de textos, debatsa classe i exercicis numèrics. A

principi de curs l'alumne disposarà d'una Publicació de material detreball complementari, per tal de pre-

parar els debats a classe.
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Informática

QUADRIMESTRE:Ir
CREDITS: 6

OBJECTIUS:
. Dobjectiu principal d'aquesta assignatura és quel'estudiant aprenguia tractari processar dades amb equips

informàtics i, pertant, que aprenguia aprofitarleseines informàtiques com unrecurs d'ajudaa les diverses

tasques per a les quals són útils. A fi d'assolir aquest objectiu s'introduirà l'estudianten els principals pa-

quetsinformàtics quees troben disponibles al mercatperrealitzar aquestes tasques.

Les classes seran principalmentpràctiques: l'estudiantrealitzarà, ambl'ajuda de l'ordinadori el programa

informàtic convenient, els diversos exercicis proposats pel professor.

Aquestaassignatura no pressuposa cap coneixementinformàtic previper partdel'estudiant.

A banda d'estudiar alguns programes concrets, es farà molt d'èmfasi a prepararl'estudiant per treballar en

general amb qualsevoltipus de programainformàtic d'ús general, potenciantla capacitat d'abstracció de

problemes i de comprensió del mecanismesdetreball dels ordinadors.

PROGRAMA:

Tema 1. Introducció a la informàtica

1.1 Conceptesbàsics

1.2 Codificació de la informació

1.3 Estructura funcional de l'ordinador

1.4 Perifèrics

1.5 Introduccióa internet. Serveis bàsics: Correu-e, Navegació V/eb

Tema 2. Sistemes Operatius.

2.1 Introduccióals Sistemes Operatius

2.2 Windows

2.3 MacOS

Tema3. Processador de textos Word

3.1 Introducció

3.2 Edició de documents senzills

3.3 Opcions de format de documents

3.4 Columnes i Taules

3.5 Eines addicionals

3.6 Gràfics i Equacions

3.7 Fusió de dades

3.8 Estils, plantilles i formularis

Tema 4. Presentacions: PovverPoint

4.1 Creaciói visualització d'una presentació

4.2 Efectes especials
4.3 Imatges predissenyades

4.4 Utilització de plantilles

4.5 Gràfiques estadístiques

Tema 5. Full de càlcul Excel

5.1 Introducció

5.2 Edició i formatbàsic d'un full

5.3 Còpia de caselles. Referències absolutesi relatives
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5.4 Funcions matemàtiquesi financeres
5.5 Confecció de gràfics a partir delfull de càlcul
5.6 Impressió del model

AVALUACIÓ:

BIBLIOGRAFIA:
>awor lorsFG.aala informática, McGraw-Hill, 2a ed., 1995» AA. Informaticapara todos Window iti i ieanment Group La bibliadoeneana 1958— aléar, . i Charnay, EsTML et laprogrammation deserveurs Web, Eyrolles,1996.uton, G.D. Publicación multimedia con Netscape. Madrid: Paraninfo 1997Mudry, R.J. Domine la WEB. Madrid: Paraninfo, 1997, ) .oanas6.0: meguia d'aprenentatge Vic: Eumo Editorial 1997na, K. Word para Windows95versión 7curso practi cipiLuna,P. etal, Aprendiendo Hoja de CálculoacereoodiBlanco,J. etal Microsoft Office Professional. Barcelona: Inforbook's, 1995 esPascual, E Guía de Campo de MicrosofiPouverPoint2000, Ra-ma 2000Vila, E PowerPoint97. 17ejerciciosprácticos. Ra-ma, 1998
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Llengua Catalana

QUADRIMESTRE: 1R

CREDITS: 6

OBJECTIUS:
El cursofereix unavisió descriptiva i normativade la llenguai se centra enla construcció detextos, a través

dels qualses repassenels continguts de morfologiai sintaxi. Amb vista a desenvolupari consolidarles habi-

litats comunicatives de l'estudiant, proporcionacriteris i orientacions per a un ús correcte, adequati eficaç

de la llengua en l'elaboració de missatges de la comunicació social, de tipologiai registres diversos. El curs

dóna a conèixer tambéles principals fonts de consulta bibliogràfica quefaciliten aquestafeina.

CONTINGUTS:

1. Referènciesinicials

1.1. La variaciólingúísticai els registres

1.1.1. La llengua estàndardi la llengua normativa

1.2. Presentació deles obresde referència bàsiques

2. La redacció

2.1. Adequació, coherència i cohesió
2.2, Els textos descriptius

2.3. Els textos narratius

2.4. Els textos expositius i argumentatius

2.5. Els textos conversacionals

2.6. Els textosretòrics

— 3. El sintagmaverbal

3.1. Classes de verbs i morfologia verbal

3.2. Els complementsverbals

4, Els substituts

4.1. Els pronomspersonalsforts i àtons

4.2. Els pronomsrelatius

5. Els connectors

5.1. Les preposicions

5.2. Les conjuncions

5.3. Altres motsderelació

6. L'ordre neutrei l'ordre dislocatdela frase.

METODOLOGIA:

El curs combinaels continguts específics sobre redacció amb els continguts de normativai usossintàctics. I

Els primers seran objectedetreball dirigiti altresactivitats pràctiquesrelacionades ambla producció, anàli-

si, correcciói revisió de textos: aquests continguts es completaran ambles sessions de classe sobre normati-

vai usossintàctics.

AVALUACIÓ:
L'avaluació és continuadaa partir de la valoració delsexercicis realitzats durantel quadrimestrei dela parti-

cipació a classe. Al final del quadrimestre, aquests continguts pràcticsi els teòrics seran objecte d'un exa-

men. La nota finaldel'assignatura tindrà en comptel'avaluació finali la continuada.
L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascuna per separat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitjana entrela partteòricai la part pràctica, sempre que s'hagin aprovat ambduesparts.
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BIBLIOGRAFIA:Abril, is etil Joan. DiccionariPràctic de qiiestionsgramaticals Barcelona: Edicions 62, 1 997Bruguera, Jordi. Diccionari, . nari de dubtes idificultats del 3Castellanos, Josep-A s del catala. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. :> -A, der say yee Es a, 2000.Barcelona] P Queade n. Normativa básica de la llengua catalana (amb exercics ae
ona: nstitut de Ciéncies de l'Educació UAB 199] EXCPCICLS aulocorrectius),

Coromina, Eusebi. E/ 9 Me .
d'Obsia 1891. ou. Manualde redacció i estil Vic: Eumo:

Fabra, Pompeu. Gramática catala
Gran Diccionari de laLleng
Ginebra,Jordi: Montserrat

Diputació de Barcelona: Premsa

na. Barcelona: Teide,1956,

Paloma, David; Rico, Albert. DiccionaridedubPujol, Josep M.; Sola, Joan. Ortotipografia. Ba
Rafael, Joan. Introduccióa la sintaxi,
Televisió de Catalunya. Elcatalá a

tes delcatala, Barcelona: Edicions 62, 1998
rcelona: Columna, 1995.

València: Tàndem, 1992,
TV3. Llibre d'estil Barcelona: Edicions 62, 1995,

27

  



 

 

Teoria i Tècnica dels Mitjans Escrits

QUDRIMESTRE: 2n
CREDITS:6

OBJECTIUS: - .

Presentarl'organitzaciói el funcionament d'una redacció en les empresesi serveis de comunicació escrita.

Introduirl'estudianten les tècniquesdelallegibilitat, tant la tipogràfica o gràfica com la lingiística,i pro-

porcionar-li coneixementsprecisossobre els gèneres informatius,interpretatius i d'opinió, així comde la

redacció periodística en general. Familiaritzar-lo amb la terminologia relacionada amb la comunicació es-

crita.

CONTINGUTS:

1. Organització i funcionament d'unaredacció enels mitjans de comunicacióescrita.

2. El llenguatge dels mitjans de comunicació escrita

2.1. Informaciói llegibilitat

2.1.1. Tipografia disseny grafic

2.1.2. Llegibilitat lingiifstica
2.2. La superestructura deltext explicatiu/informatiu

2.3. La macroestructura del text explicatiu

3. Els gèneres periodístics

3.1. La notícia. L'entrevista

3.2. El reportatge. Lacrònica :

3.3. L'article d'opinió. L'editorial

3.4. La publicitat

4. Llenguatgeescriti els mitjanselectrònics. L'escriptura dela pàgina vveb.

METODOLOGIA:
L'assignatura combinales exposicions del professor ambaplicacions pràctiques, repartides a partsiguals.

Les sessionsexplicatives segueixen el contingut del programai alternen amb activitats o treballs pràctics re-

lacionats ambl'anàlisi, revisió, reformulació, producció detextosi cerca d'informació. Perseguirles exposi-
cions de classe i per a les pràctiquescaltenirel dossier de l'assignatura. Es farà una visita a la redacció d'un

periòdic i caldrà llegir: TUSÓN, Jesús. Una imatge no val més que mil paraules. Contra els tòpics.

Barcelona: Empúries, 2001.

AVALUACIÓ:
Els continguts impartitsa classe seran objecte d'un examenteoricopràctical final del quadrimestre. Les no-

tes obtingudesenles activitats pràctiqueso treballs i la de la comprovació dela lectura tindran una incidèn-

cia del 30% en la nota de l'examen final sempre que aquesthagi estat aprovat.
L'avaluació constarà dediferents partsi s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitja entre la partteòricai la part pràctica, sempre que s'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:

Coromina, Eusebi. Tècniquesdescriptura. Barcelona: Teide, 1990.

— El9 Nou. Manualde redacciói estil. Vic: Eumo. Diputació de Barcelona. Premsa d'Osona, 1991.
—'El llenguatge eficaç", a Camps A. (coord.) Context i aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona:

Barcanova, 1994,p. 153-174.
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Gomis, Llorens. Toy;? S. leoria dels gè TE
Generalitat de Catalunya, 1089. periodístics. Barcelona: Centr

Libro de estilo! El Pats. Madrid: El País, 1999
Martínez Quilo. Aprer, 3> - Aprenguema legir la P, sus o,199% Ig egir publicitat. Analisi de la tecnica i el llenguatge publicitaris, Vic: Burro

y 3 ye d'Investigació de la Comunicació

Martínez Albertos, José Luis. C.ursogeneralde redacción periodístico * 7, 7 per :Martínez de-Sousa, José. Dicci, PeriodísticaBarcelona; Mitre, 1983.

Enciclopèdia Catalana,1999. Màrqueting. Barcelona:
TERMCAT. Societat de la is2f01 mació. Noves tecnologies 1 internet, Diccionari te; 7111720 027

:
2272 / Ca Barcelona

i usón, Jesús U i Ç

a Em E 2
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I

» arcelon . pú ies 3 001, .

29

 

 



Estadística aplicada a la Comunicació BIBLIOGRAFIA:

Casa Aruta, E. 200problemas de estadística descriptiva. Barcelona: VicensVives, 1993
Martin Pliego, EJ. Introducción a la estadística económicay empresarial, AC, 1994, |
Peña, D.; Romo, J. hutroducción a la estadisticapara las Ciencias Sociales. McGraw-Hill, 1997
Tomeo Perucho,V. Diez lecciones de estadística descriptiva, AC, 1990,
Ríos, S. Iniciación estadística. Editorial Paraninfo, 1992.

QUADRIMESTRE:2n

CREDITS:6

OBJECTIUS: | |
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionara l'estudiantels fonamentsdel'estadística descriptiva. En

aquesta assignatura s'introduiràl'estudiantenles eines estadístiques bàsiquespera l'anàlisi i la interpretació
de dades.

I PROGRAMA:

| Tema1. Conceptes generals.
1.1. Objecte del'estadística.

1.2. Població i mostra.

1.3. El procésdel'anàlisi estadística.

Tema2. Distribucions unidimensionals.
2.1. Distribució de frequències.

2.2. Representació gràfica.
2.3. Mesures de posiciói de dispersió. I

2.4. Mesures de concentraciói d'asimetria.

2.5. La distribució normal.

Tema 3. Distribucions bidimensionals.

3.1. Distribucions marginals.

3.2. Distribucions condicionades.

3.3. Independènciaestadística.

3.4. Regressió lineal simple.

"Tema4. Estadística d'atributs.

4.1. Representacionsgràfiques.

4.2. Taules de contingència.

4.3. Coeficients d'associació.

“Tema 5. Nombresíndex.

5.1. Definició d'índex.

5.2. Índexs simples i complexos.

5.3. Enllaços i canvis de base.

5.4. Deflació de sèries de valor.

"Tema6. Sèries temporals.

6.1. Definició i components d'unasèrie temporal.

6.2. Anàlisis de la tendència.

6.3. Anàlisis de la componentestacional.

 

METODOLOGIA:

S'impartiran classes teòriquesi de problemes que tindran com a complement importantl'ús del programa

estadístic SPSS.

AVALUACIÓ:
Durantel quadrimestreesrealitzaran diferents controlsi en finalitzar el quadrimestreesrealitzarà un exa-

menfinal.

Uy
)
o
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Llengua Espanyola

QUADRIMESTRE:2n
CREDITS:6

OBJECTIUS:

- Treballar els aspectes descriptius i normatius de la llengua quefacilitin la competèncialingúística en es-Treballar el tes descriptius normatius de la ll facilitin la compet lingúíst
panyolestàndardi la pràctica del'escriptura perpart dels alumnes.

- Conèixerla diversitat funcionaldela llengua.

- Familiaritzar als alumnes amb l'estructura dels textosi els diversos formatstextuals.Familiaritzar als al bl

- Desenvoluparla destresa en l'ús de la llengua escrita a partit d'exercicis pràctics.P 8 P P

- Analitzarels recursosd'estili els mecanismeslingúístics associats.

CONTINGUTS:

1. Diversitat funcionaldel'espanyol: elregistre.

1.1. Variants dela llengua: diatòpiques, diastràtiquesi diafàsiques.
1.2. El registre com a variantd'ús o funcional.

1.2.1. Trets funcionals que determinen l'ús d'unregistre específic.

1.2.2. Camp: tema,

1.2.3. Mode: llenguaescrita llengua parlada.

1.2.4. Tenor.

1.3. La llengua estàndard.

2. Tipologia textuali anàlisi del text..

2.1. Tipusdetextos: narració, descripció,diàleg, exposició, argumentació.

2.2. Els conceptes i els mecanismesdecohesiói coherènciatextual.

2.2.1. L'organització estructuralde la informació.

2.2.2. Procediments lingúístics de cohesió textual: recurrència o repetició, substitució,elipsi, ordre

dels constituents oracionals, topicalització, marcadorsi operadors discursius.

2.3. Aspectesestilístics i recursos dela llengua.

2.3.1. Denotació i connotació.

2.3.2. El so de les paraules.

2.3.3. Sintaxii contingutdeltextos.

3. Tècniquesd'escriptura.

3.1. Models textuals.

3.2. Imitació i creació de textos.

4. Redacció i normativa gramatical:

4.1. Ortografia.
4.2. Morfologia: gènere i nombre, determinants, pronoms, graus del'adjectiu, temps verbals, adverbi,

preposicions ,conjuncions.

4.3. Sintaxi: concordança, connectors, anacoluts,ús delsrelatius...

METODOLOGIA:

El curs s'estructurarà a partir de dos grans blocs corresponentsals temes 1 i 2 del programa, que proporcio-

naran als alumnes una base teòrica. Aquests fonaments teòrics s'orientaran cap al desenvolupament

paral-lel dels temes3 i 4, que són eminentmentpràcticsi corresponena activitats de treball textuali de re-

dacció.
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AVALUACIÓ:
El 50% dela nota final de l'assignatura provindrà d'una avaluació continuadaa partir dels exercicis,l'as-
sistènciaa classei elstreballs que es puguin proposar. Un examenfinal en acabarel quadrimestre proporcio-
naràl'altre 5094 dela nora.

L'avaluació constarà d'ambduesparts i s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació del'assignatura
serà la mitja entrela part teòricai la partpràctica, sempre que s'hagin aprovat ambduesparts.

BIBLIOGRAFIA:

1.Diccionaris:

Casares, J. (1985), Diccionario ideológico de la lengua española, (Barcelona: Gustavo Gili).
Diccionario ideológico dela lengua española (1995), (Barcelona: Biblograf).
Gili Gaya, S. (1980), Diccionario de sinónimos, (Barcelona: Biblograf).
Martínez de Sousa,J. (1996), Diccionario de usosy dudas delespañolactual, (Barcelona: B iblograf).
Moliner, M. (1984), Diccionario de uso delespañol, (Madrid: Gredos).
Real Academia Española (1992), Diccionario de la lengua española, (Madrid: Espasa-Calpe).
Seco, M,; Andrés, O.; Ramos, G. (1999), Diccionario delespañolactual(Madrid: Aguilar).
Seco, M. (1993),Diccionario de dudasy dificultades de la lengua española (Madrid: Aguilar).

2. Gramàtiques i manuals de referencia:
Alarcos Llorach,E. (1994) Gramática de la lengua española, (Madrid: Espasa Calpe).
Alcina, J.; Blecua, J. M. (1994) Gramática de la lengua española (Barcelona: Ariel).
Alvarez, M. (1994), Tiposde escrito I: Narracióny descripción, (Madrid: Arco Libros).
Alvarez, M. (1994), Tipos de escrito IT: Exposicióny argumentación, (Madrid: Arco Libros).
Casado Velarde, M. (1995) Introducción a lagramática del texto del español, (Madrid: Arco Libros).
El País (1990) Libro de estilo, (Madrid: Prisa). |
GómezTorrego,L. (1994) Manualde espafiol correcto (2 vols.), (Madrid: Arco Libia,
Porto Dapena,J. A. (1987) Elverboy su conjugación, (Madrid: Arco Libros).
Real Academia Española (1999) Ortografía de la lengua española (Madrid: Espasa).
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I

Teories de la Comunicació

QUADRIMESTRE:2n
CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
El curs de "Teories de la Comunicació"té per objectiu principal quel'estudiant s'apropi de les teories de la co-

municació coma eixa de treballprofessional. I o

Incorporarles racionalitats teòriquesal saber professional del comunicador implica:

- Aprendrea reconèixerla dimensió comunicativa d'un procéso situació.

- Saber diagnosticarsituacions de comunicació.

- Ser capaç de dissenyar formes d'intervenció de caraa situacions concretes, aplicant els coneixements teó-

rics i metodològics més adequats.
Considerara lesteories un instrumentdetreball significa a més a mésintegrarels coneixements teoricocon-

ceptuals amb els coneixementspràcticstreballats internamentdelstallers de producció.

CONTINGUT

Unitat l: Introducció a les teories de la comunicació

Unitat2: L'Escola de Franlefurt

Unitat 3: La Mass Communication Research

Unitat4: La mirada semiòtica

Unitat 5: Els estudis culturals

Unitat6: Els estudis llatinoamericans

Unitat 7: La revolució digital

METODOLOGIA:
L'ensenyamentprivilegia l'aprenentatge de processos com:definir,justificar, comparar,reconèixer, etc. Els

instruments didàctics inclouen guies de lectura, dinàmiques en grup, exercicis de contacte amblarealitat

proposats per reconèixer marques deracionalitat en una determinadasituaciói altres treballs personals i en

grup pensats perexercitar elsdiferents processos d'aprenentatge. Es tractarà sempre de exemplificar cada

unitat amb anàlisis de productes comunicatius propers al argumentdela carrera (publicitats, estratègies de
comunicació corporativa, etc.)

AVALUACIÓ: |
—Treballs pràctics: Durantel cursesrealitzaran treballs pràctics |

— Examenfinal: Els estudiants haurande presentar un paradigmao teoria (consultantbibliografia addicio-

nal) i respondre preguntesrelativesa altres paradigmeso teories.

L'Avaluació constarà de diferents parts,i s'haurà d'aprovar cada unaperseparat. La qualificació final de l'as-
signaturaserà la mitjana entrela partteòricai la part pràctica, semprei quan s'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOBRAFIA:

DeFleur - Ball Rokeach Teoria de la comunicació de masses, Paidós, Barcelona 1982, 1986 i 1993.

Martín Barbero Delos medios a las mediaciones, Gustavo Gilli, Barcelona, 1987.

McQuail, D. Introducció a la teoria de la comunicació de masses, Paidós, Barcelona, 1994.

Rodrigo, Miquel Els models de la comunicació, Tecnos, Barcelona, 1995.
Saperas, E. Introducció a les teories de la comunicació, Pòrtic, Barcelona, 1992.

Wolf, M. La investigació de la comunicació de masses, Paidós, Barcelona, 1987 i 1991.

Eco, U. Sispassejadespels boscos delaficció, Destino, Barcelona, 1997
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Organització i Gestió d'Empresa I

QUADRIMESTRE:2n

CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
L'objectiu de l'assignatura és introduir l'estudiant dinsl'àrea de l'economiai la gestió d'empreses. Com
funcionen internamentles empreses Quinstipus de decisionscal prendre perdirigir-les? Comse les pot
ajudara assolir els seus objectius?

Es tracta d'una assignatura àmplia: comprenteories i conceptesrelacionats ambles diferents funcionsdi-
rectives (planificació, organització, direcció dels recursos humansi control), els diferents nivells del'es-
tratègia (corporatiu,de negocii funcional) i les diferentsàreesfuncionals (producció, màrqueting, finances
i personal).

Malgratla sevaextensió,l'assignatura també pretén ser coherent, teixida amb un fil conductordesdel prin-
cipi fins alfinal,i equilibrada, en quantal pes dels diferents temes. El temaris'estructura segonsles fases del
procésde la direccióestratègica: anàlisi de la situació, formulació i implantació de l'estratègia.
L'assignatura proporciona un marc conceptualapropiatenel qualsituar matèries més especialitzades que
l'estudiant cursarà posteriorment. Però també, ailladament, és un curs interessant. Proporciona unavisió
àmplia, unitària i rigorosa de la problemàtica empresarial. Pot ser útil, per exemple, a aquell emprenedor
quetoti conèixerelseu procés productiui el seu producte,requereixi d'un esquemadeles principals qiies-
tions sobre administració d'empreses.

CONTINGUT:

ParcI. Introducció a l'economiai direcció d'empreses

1. Conceptes bàsics o

PartII. Anàlisi estratègica

2. Missió i objectius

3. Anàlisi externa

4. Anàlisi interna

Part III. Formulació del'estratègia

5. Formulació d'estratègies

6. Producció

7. Màrqueting

8. Finances

Part IV. Implantaciódel'estratègia

9. Planificaciói control

10. Estructuraorganitzativa

11. Direcció de personal

Apèndix. Interneti l'empresa
12. Interneti l'empresa

AVALUACIÓ:

Lanotafinal es calcularàa partirdeles qualificacions obtingudesen:
— L'examen final.

— Lesresolucionsescritesi orals als diversos casospràctics que esdiscutiranalllarg del'assignatura.
— L'interès mostrat a l'aula i la participació activa en les diversesactivitats didàctiquesdel'assignatura.  



 

 

 

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitjanaentrela partteòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:
Hi ha disponibles en el servei de copisteria del centre uns dossiers amb el vuitanta per cent dels apunts de

l'assignatura. La resta d'apuntses facilitaran a classe. La informació contingudaen els dossiers d'algunste-
mes, però, és excessivament esquemàtica, peraixò és convenient consultar diversosllibres per ampliar-la. A

continuació es presenten alguns manuals d'economiai gestió d'empreses:

Alegre, L.; etal. 1995. Fundamentosde economía dela empresa:perspectivafuncional. Barcelona: Ariel.
Cuervo, Álvaro; etal. 1996. Introducción a la administración de empresas. 2% ed. Madrid: Civitas.

Díez de Castro, Emilio P. et al. 2001. Administracióny dirección. Madrid: McGraw-Hill.

Díez de Castro, José y Redondo, Carmen. 1996. Administración de empresas. Madrid: Pirámide.

Grant, Robert M. 1996. Dirección estratégica. Conceptos, técnicasy aplicaciones. Madrid: Civitas.

Koontz, H,; Weihrich, H. 1998. Administración. Unaperspectiva global. 11a ed. Méxic: McGraw-Hill.

Navas, José E.; Guerras, Luis Á. 1998. La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. 2a ed.

Madrid: Civitas.
Santesmases, M. 1996. Marketing. Conceptosy estrategias. 34 ed. Madrid: Pirámide.

Serra Ramoneda,A. 1993. La empresa. Análisis económico. Barcelona: Labor.

 

Anglés |

QUADRIMESTRE:ler
CREDITS:6

OBJECTIUS: A 7
L'objectiu generalés quel'estudiantsàpigautilitzar la llengua anglesa en un context professional. El curs
pretén millorar la competència comunicativaa nivell intermedii al mateix temps introduirel vocabularies-
pecífic a partir de situacionsestretamentrelacionades ambl'entorn empresariali el móndela Publicitat

i

les
Relacions Públiques. Els objectius quecaldràassolir durantel curs es concretenenels segiients punts:
a) Millorar la competéncialingiifstica necessaria per poder-se comunicaren situacionsdel'entorn empre-

sarial, de la publicitat i de lesrelacions públiques.

b) Comunicar-se oralmenttenint cura dela pronúncia.
c) Adquirir habilitats per comprendre globalment una conversa, una presentació o una explicacióoral.
d) Introduirellèxic específic fonamentalper a la comprensiói expressió oral i escrita.
e) Interpretari produir documentsbàsics tant en el món empresarial com elpublicitari.

PROGRAMA:

Topics:

1. Globalisation

2. Brands

3. Travel

4. Advertising

5. Employment

6. Trade

7. Innovation

8. Organisation

Language contents:

I. Skills:

1. Reading comprehension
2. Speaking in context

3. Listening comprehension

4, Writing in context

TI. Grammar:

1. Comparingandcontrasting
2. Present andpasttenses

3. Future

4. Articles: a, an, the

5. Question formation

6. Conditionals

7. Passive voice

8. Noun combinations

TIL Vocabulary
Specialised vocabulary will focus on the profession: the workplace, interaction with clients and collea-
gues, computing anddigital technology.
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AVALUACIÓ:

Hi haurà un examen final que constarà de dues parts: una prova oral (comprensió i expressió orals) i una

provaescrita (comprensiói expressió escrites). S'avaluarà tambéel treball de curs.

L'avaluació constarà dediferents partsi s'ha d'aprovar cadascunaperseparat. La qualificació de l'assignatu-

ra serà la mitjaentrela part teòricai la part pràctica, sempre que s'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA: o

1. Material de classe (obligatori): .

o MarletLeader. David Cotton, David Falvey and Simon Kent. Cambridge University Longman, 2000.

2. Llibres de practiques:

McCarthy, M.; O’Dell, E English Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Murphy, R. English Grammarin Use (with key). Cambridge: CUP, 1993.

Redman,S.A. A Way with Words (Book 3). Cambridge: CUP, 1991.

Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary (Book3). Cambridge: CUB 1990.

Thomas, B.]. AdvancedVocabularyandIdiom. London:Nelson, 1991.

Vince, Michael Intermediate Language Practice. Oxford: HeinemannELT, 1998.
Walker, J. Practice Book ofPhrasal Verbs (RevisedEdition). London: Nelson,1989.

Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 3. Harmondsworth: Penguin, 1985.

Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 4. Harmondsworth: Penguin, 1988.

3. Obres de consulta:

Allen, R. (ed.) Concise OxfordDictionary. Oxford University Press, 1990.

Dictionary ofEnglish Languageand Culture. Essex: Longman, 1992.-

CobuildEnglish Language Dictionary. London: Collins, 1988.
CobuildEnglish Usage. London: Collins, 1992.

Courtney, R. Dictionary ofPhrasal Verbs. London: Longman,1983.

Kirkpatrick, B. (ed.) Roget’s Thesaurus ofEnglish WordsandPhrases. London: Longman, 1987.

OxfordDictionary ofCurrentIdiomatic English 2 vols.: Phrasal Verbs &English Idioms. OUP, 1983.

Swan, M.PracticalEnglish Usage. Oxford: Oxford University Press, 1980.
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Anglès II

QUADRIMESTRE: 2n

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:

L'objectiu general és quel'estudiantsàpigautilitzar la llengua anglesa en un context professional. El curs

pretén assolir la competència comunicativaa nivell intermedii al mateix temps ampliarel vocabulari espe-

cífic a partir de situacionsestretamentrelacionades ambl'entorn empresariali el món dela Publicitat i les

Relacions Públiques.Els objectius que caldràassolir durantel curs es concretenenels segiients punts:

a) Adquirir la competèncialingiiística necessària per poder-se comunicarensituacionsdel'entorn empre-

sarial, de la publicitat i de les relacions públiques.

b) Comunicar-se oralmenttenint cura de la pronúncia.

c) Adquirir habilitats per comprendre globalment una conversa, una presentació o una explicació oral.

d) Ampliarellèxic específic fonamentalpera la comprensiói expressió orali escrita.

e) Interpretari produir documentsbàsics tant en el món empresarial com el publicitari.

PROGRAMA:

Topics:

1. Money

2. Ethics

3. Change

4. Strategy

5. Cultures

6. Leadership

7. Competition

8. Quality

Language contents:

I. Skills

1, Reading comprehension
2. Speaking in context

3. Listening comprehension

4, Writing in context

Il. Grammar:

1. Describing trends

2. Narrating

3. Reported Speech
4. Dependentprepositions

5. Modalverbs

6. Relative clauses

7. Words and expressionsfor talking about competition
8. Prepositionsoftime

IIT. Vocabulary

Specialised vocabulary will focus on the profession: the workplace, interaction with clients and collea-

gues, computinganddigital technology.
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AVALUACIÓ:

Hi haurà un examenfinal que constarà de dues parts, una prova oral (comprensiói expressió orals) i una

prova escrita (comprensió i expressió escrites). Hi haurà també una provadelllibre de lecturai s'avaluaràel

treball de curs.

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascunaperseparat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitja entre la part teòricai la part pràctica, sempre que s'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:

1. Material declasse (obligatori):

Llibre de text: Market Leader. David Cotton, David Falvey and Simon Rent. Cambridge University

Longman, 2000.

Llibre de lectura obligatòria: Benetton. Jonathan Mantle. Penguin Readers.

2. Llibres de práctiques:

McCarthy, M.; O'Dell, E. English Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1994,
Murphy, R. English Grammar in Use (with key). Cambridge: CUP, 1993.

Redman,S.A. A Waywith Words (Book3). Cambridge: CUP, 1991.

Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary (Book 3). Cambridge: CUP, 1990.

Thomas, B.J. Advanced Vocabulary andIdiom. London: Nelson, 1991.

Vince, Michael Intermediate LanguagePractice. Oxford: Heinemann ELT, 1998.

Walker, J. Practice BookofPhrasal Verbs (RevisedEdition). London: Nelson, 1989.

Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 3. Harmondsworth: Penguin, 1985.

Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 4. Harmondsworth: Penguin, 1988.

3. Obres de consulta: , el

Allen, R. (ed.) Concise OxfordDictionary. Oxford University Press, 1990.
Dictionary ofEnglish Language and Culture. Essex: Longman, 1992.

CobuildEnglish Language Dictionary. London:Collins, 1988.

CobuildEnglish Usage. London:Collins, 1992.

Courtney, R. Dictionary ofPhrasal Verbs. London: Longman, 1983.

Kirkpatrick, B. (ed.) Roget's ThesaurusofEnglish WordsandPhrases. London: Longman,1987.

OxfordDictionary ofCurrentIdiomatic English 2 vols.: Phrasal Verbs&English Idioms. OUP, 1983.
Swan, M.PracticalEnglish Usage. Oxford: Oxford University Press, 1980.
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Programesdeles assignatures de Segon Curs

Teoria i Técnica del Llenguatge Radiofónic

QUADRIMESTRE:Ir

CREDITS:6

OBJECTIUS:
Dotarl'estudiantd'un coneixementhoritzontaldel mitjà, tenint en comptela sevarealitat canviant —fac-
tors gremials,socials, tecnològics- i a la vegada apropar-nosals punts claus dela sevahistòria, que l'han anat

configurant. Coneixerem els trets que defineixen el mitjà, adonant-nos de la presència dela ràdio en el dia

dia dela societat del tombar de segle XXI.

CONTINGUTS:

1. La ràdio com a mitjà. La ràdioi la paraula. La necessitat de comunicar-nosbé. L'alumne com a 0ient.

2. História dela ràdio. Al món,a l'Estat espanyoli a Catalunya. Característiquesi èpoques.

3. Anàlisi de la ràdio d'avui. L'oferta variada. De models. D'àmbit. La raó técnica. Públiquesi privades.

4. A l'Estat: models de ràdio. Factorslingúístics, histórics i socials que defineixen dues formes particulars de

fer ràdio.

5. La ràdio com a empresa.La ràdio és una empresa. Coms'organitza: funcions, espais, àrees.

6. Fem ràdio. Gestió de recursos. Organització d'equips. La programació. Els gèneres. Els textos.

7. Audiències. Com es mesuren. Comes valoren. Quèens diuen: Quina ràdio escoltem.

METODOLOGIA: o

Hi haurà classes teòriquesi d'altres de pràctiques: Aquestes dues formes de classe estaran vinculades.Else-

guimentpresencialdel'assignatura serà clau per assimilarels continguts i superarl'avaluaciófinal.I serà ai-

xí perquèes buscaràel coneixementi l'anàlisi dels contingutsa partir dela força dels argumentsteòricsi l'a-

portació de l'experiència personal.

AVALUACIÓ:
Hi haurà un examenfinal d'avaluació dels coneixements tedrics. Per assistir a aquesta prova es demanarà

haverparticipatenles pràctiques programades, que a més, tambées pendran coma mesuraa l'hora de po-

sar la nota. Unaltre element de mesuraserà la implicació de l'alumneenlesclasses.

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascuna per separat. La qualificació de l'assignatu-

ra serà la mitjaentrela partteòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattoresles parts.

BIBLIOGRAFIA: |
Saiz Olmo, Jesús. Nueva radio para nuevos tiempos con nuevos modelos entre nuevos medios. Valencia.

Fundación Universitaria San Pablo CEU. 1998

Franqueti Calvet, Rosa. Història de la ràdio a Catalunya al segleXX(de la ràdio degalenaa la ràdio digital).
Barcelona. Generalitat de Catalunya (Co.lecció textos i documents, 19). 2001

Balsebre, Armand. Historia de la radio en españa. (Volumen II, 1939-1985). Madrid. Catedra, Col.lecció
Signo e imagen. 2002

Actes del ler Congrésde la ràdio a Catalunya(iBarcelona 45d'octubre de 1996). Publicacions de la UAB

Julia i Muné, Joan (ed). Llenguai ràdio. Barcelona. Publicacions Abadia Montserrat. 2000

Prado, Emilio. Estructura de la informaciónperiodística. Barcelona. Editorial Mitre. Col.lecció textos de pe-

riodisme. 1985

Tapia Fernàndez,Jesús. Noticiasporla radio. Barcelona. Ediciones Marzo 80. 1994
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Mètodesd'Investigació en Comunicació

QUADRIMESTRE:Ir

CREDITS: 6

OBJECTIUS:
Aprofundir en el coneixement del mètodecientífic i en les bases epistemològiquesdeles ciències socials per

capacitarels/les estudiants en l'anàlisi fonamentadai la valoració d'una recerca en el camp deles ciències de

la comunicació, Habilitar els/les estudiants en la planificació d'investigacions empíriques en aquest àmbit

disciplinar.

CONTINGUTS:

1.- ¿Quéésel coneixementcientífic?

2.- El debat sobre el coneixementcientífic en les ciéncies socials,

3.- La investigació en comunicació

4.- El procés d'investigació.
5.- L'anàlisi de continguts

6.- Grups de discussió

7.- Observació participant

8.- L'enquesta

METODOLOGIA:

Les classes alternaran sessions teòriques amb sessions d'anàlisi de casos pràctics. El professor subministrarà

: al llarg delcurs textos complementaris a la bibliografia bàsica que seran delectura obligatòria. .

AVALUACIÓ:

a) Examenfinal.

b) Prova d'un delsllibres de la bibliografia.

c) Untreball de curs.

d) Pràctiques de comentaris detext, anàlisi de casosi participació en els debats.

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació del'assignatu-

raserà la mitja entrela partteòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:

Alvira Martín, Francisco (1986) “Diseños de investigación social: criterios operativos”. A: Manuel García

Ferrando,Jesús Ibañez i Francisco Alvira (comp.) Elanálisis de la realidadsocial. Métodosy técnicas de in-

vestigación Madrid: Alianza Editorial.

Chalmers, Alan F. (1999, 3era edició) ¿Quées esa cosa llamada ciencia?Madrid: Siglo XXI.

Del Rincón, Delio etalt. (1995) Técnicasde investigación en cienciassocialesMadrid: Dykinson.

Hammersley, M.I. Atkinson,P. (1994) Etnografía. Métodosde investigación Barcelona: Paidós.

Mardones,José María (1991) Filosofía delas ciencias humanasy sociales Barcelona: Anthropos.

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio et alt. (1998) Cómo elaborar un proyecto de investigación social Bilbao:
Universidad de Deusto.

Vallés, Miguel, S. (1997) Técnicas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional
Madrid:Síntesis.
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Teoria i Estructura de la Comunicació d'Empresa I

QUADRIMESTRE:Ir

CREDITS:6

OBJECTIUS:
Presentara l'estudiant una conceptualizació de la comunicació empresarial, diferenciant-la d’altres formes
comunicatives, i lligadaa la creixent necessitat de comunicació deles organitzacionsi als paradigmesteò-
rics dominants a cada època.

Caracteritzar la comunicació empresarial com a objecte d'estudi comunicatiu particular, analitzantles con-
tribucionsdes delesdiferents disciplines i plantejant un model de comunicació específic i adaptata les ca-
racterístiquespròpiesde les organitzacions.

CONTINGUTS:

1. La Comunicació Empresarial com a objecte d'estudi

2. Importáncia de la Comunicació Empresarial per a les empreses

3. La Comunicació Corporativa, Comerciali Institucional

4. Terminologia claudintre del món de la comunicació empresarial

5. El Model de Comunicacióaplicat a la comunicació empresarial.

a. La producció dela informació

b. La circulació de la informació

c. El consum dela informació

d. Els efectes de la comunicació

— 6. Lètica de la Comunicació Empresarial

METODOLOGIA:
La metodologia bàsica declasse estarà basadaenel plantejamentdeles qiiestions generals del tema,la refle-
xió en grup a partir de lectures recomanades,i la realització d'exercicis lligantla teoria i la pràctica de la co-
municació empresarial.

AVALUACIÓ:
Hi haurà diferents exercicis de classe, així com un treball generaldel'assignatura. Tambéhi haurà un exa-
men finaldel'assignatura.

L'avaluació del'assignatura constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascunaper separat. La qualifica-
ció finalserà la mitjana entrela partteòrica i la part pràctica, sempre ques'hagin aprovat ambduesparts.

BIBLIOGRAFIA:

Adam,JM i Bonhomme, M. La argumentaciónpublicitaria, Càtedra, Madrid, 2000.
Benavides Delgado, Juan. Lenguajepublicitario, Síntesis, Madrid, 1997.

Capriotti, Paul. Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ariel, Barcelona, 1999.
Capriotti, Paul. Zmagen de Empresa, El Ateneo, Barcelona, 1992.

Costa, Joan. Reinventarlapublicidad, Fundesco, Madrid, 1992.
Diez de Castro, Enrique, etal. Comunicaciones deMarketing, Pirámide, Madrid, 2001

González Marín, Juan Antonio. Teoría General de la publicidad, Fondo de Cultura Económica, Madrid

1996.
León,José Luis. Los efectosde lapublicidad, Ariel, Barcelona, 1996.

Lucas Marín, Antonio. La comunicación enla empresay en las organizaciones, Bosch, Barcelona, 1997.

,
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Piñuel Raigada, José Luis. Producción, Publicidady Consumo, Vol. I i Il, Editorial Fundamentos, Madrid,

1983.

Reyzábal, MaríaVictoria. Publicidad: manipulación o información, CEU San Pablo, Madrid, 1996.

Sánchez Franco, Manuel. Eficacia Publicitaria. Teoríay Práctica, McGraw-Hill, Madrid, 1999.

Sánchez Guzmán, José Ramón. Teoría de la Publicidad, Tecnos, Madrid, 1993.

Sotelo, Carlos.Introducción a la Comunicación Institucional, Ariel, 2001
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Sociologia Generali del Consumidor

QUADRIMESTRE: 1r

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS: o | |
L'assignatura técom a propòsit fonamental proporcionara l'estudiant un coneixementgeneral delfeno-

mendel consum,lesdiferents interpretacions queté dinsel marc de lasociologia,la sevà evoluciói la inter-

dependència ambels processosi les estructures socials.

CONTINGUTS:

Lliçó 1. Aproximació sociològica al fenomen del consum: conceptesbàsicsi paradigmes

Lliçó 2. Perspectivahistòrica del consum:eixos socioeconòmicsevolutius

Lliçó 3. L'individu com a consumidor:visió integradora

Lliçó 4. L'estratificació social

Lliçó 5. Les classes socialsi els estils de vida

Lliçó 6. La cultura

Lliçó 7. L'agrupamentsocial: els grups

Lliçó 8. L'estructura del consum a Espanya

Lliçó 9. Consumismei consumerismea Espanya i Europa

Lliçó 10. Les tendències del consum i del consumidorenelsegle XXI

. METODOLOGIA:

Perassolir els objectius proposats a l'assignatira, es planteja el desenvolupamenttedric dels conceptes,re-

colzat ambla bibliografia bàsica, la discussió de lectures complementàriesi l'anàlisi de casos pràctics d'em-

preses i mercatsreals, pertal de fomentarla reflexió individual i grupal.

AVALUACIÓ:
Esrealitzarà mitjançant una prova final teòrica comprensiva del temariinclòs en el programa. La qualifica-

ció final serà complementadapertreballsi la resolució de problemesplantejats pel professorat i desenvolu-

pats per l'alumnealllarg del curs.
L'avaluació constarà de diferents parts i s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació de l'assignatu-

ra serà la mitjana entrela partteòrica i la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

General sobre consum:

Castillo Castillo, J. “Consumoybienestar”; a Vidal-Beneyto,J. i Beltran, M. Espana a debate. II. La Soc-

iedad. Madrid: Tecnos. Págs. 55-69

Bauman, Z. “Dela ética del trabajo a la estética del consumo” a Trabajo, consumismo y nuevos pobres.
Barcelona: Gedisa, 1999. Pags. 43-70

Gonzalo Gil. Elcomportamiento delconsumidor: consumo, rentay riqueza; AlianzaUniversidad, 1974.

De Miguel, A. “Clase social y Consumo en España” a A. Minguez ¡ altres, España: ¿Una sociedad de consu-

mo? Madrid: Guadianade Publicaciones.

Andrés Orizo, E. Lasbases sociales del consumoy del ahorro en España, Madrid: Confederación Española de
Cajas de Ahorro, 1977.

Ruiz Olabuenaga, J.I. “Ocio y estilos de vida” a V Informe sobre la Situación Social de España. Madrid:
Fundación Foessa.
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Bernard Dubois i Alex Rovira Celma. Comportamiento delconsumidor. Prentice Hall, 1998. 2a ed.

José Luis Leóni Elena Olabarría. Comportamiento del Consumidory Marketing. Deusto.

Temesde Sociologia

Anthony Giddens. Sociología. Alianza Editorial, 1998. 3a ed. | |

George Ritzer. Teoria sociológica clásicay teoría sociológica contemporánea. McGraw Hill, 1993.

- Richard H. Hall. Organizaciones. Prentice-Hall, 1989.

Anthony Giddens. “La estructura de clases en las sociedades avanzadas”. Alianza Editorial, 1989.
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Introducció al Márqueting

QUADRIMESTRE: 1r

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS: i

Introducció als conceptesprincipals del màrqueting. Anàlisi del mercat i estudi de les diferents variables es-

tratègiques de màrqueting. Es pròporcionaran eines pera la interpretació de la informació comercial.
S'analitzarà els plantejaments globals de la gestió de màrqueting empresarial pertal de queelstitulats de

Publicitat i Relacions Públiques puguin tenirclaresles relacions existents entre la seva tasca comunicativai

la gestió integral de màrqueting dinsla institució on operaran en un futur o comaconsultors externs de pu-

blicitat per a una empresa.

PROGRAMA:

Tema 1. Conceptes fonamentals del màrqueting.

1.1. Concepte.

1.2. Organització del màrqueting.

1.3. La demandai els mercats.

Tema 2. Anàlisi del mercati els consumidors.

2.1. Previsió de demanda.

2.2. Investigació comercial.

2.3. Comportamentdel consumidor.

, 2.4. Segmentació de mercats.

Tema 3. Màrqueting-mix.

— 3.1. Producte.

3.2. Preu.

3.3. Distribució.

3.4. Comunicació i promoció.

METODOLOGIA:

Exposició dels conceptesteòrics amb classes magistrals presencials il-lustrant-los paral-lelaiment amb casos
pràctics i experiències reals o simulades. Elaboració d'exercicis de seguimentde les explicacions per part

dels alumnesi realització de un treballfinal d'aplicació dels coneixements adquirits.

AVALUACIÓ:
El 7596 de la nota s'obtindrà amb un examen final. El 2596 restant amb la presentació de un treball final

d'aplicació dels coneixements adquirits.

BIBLIOGRAFIA:

Grande,I. Dirección deMàrqueting, Fundamentosy Software de aplicaciones. McGraw-Hill, 1992,

Kotler, P Marketing, conceptosy estrategias. Prentice Hall, 1991

Lambin,J.J. Marketing estratégico de mercado. Madrid: McGraw-Hill, 1995

Santesmases, M. Marketingconceptosy estrategias. Madrid: Pirámide, 1993
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Anglès III 1. Gerundsandinfinitives
2. the noun phrase
3. multi-word verbs

QUADRIMESTRE:Ir 4. prepositions
CREDITS:6

5. modalverbs: possibility, probability and certainty
6. modalverbs: could have + Pastparticiple
7. ‘as and ‘like ——
8. position ofadjectives
9. position ofadverbs
10. the article

III. Vocabulary
~ specialised vocabulary,
- collocations
- word-building
- idiomatic expressions

OBJECTIUS:

El curs pretén assolir una competència comunicativaa nivell intermedi-alti aprofundiren el coneixement

del vocabulari específic deles àrees de publicitati relacions públiques.Els objectius que caldrà assolir du-

rantel curs es concretenenels segiients punts:

- Desenvoluparles habilitats lingiístiques necessàries per tal de poder-se comunicar amb desimboltura en

anglès. (expressió oral, comprensió oral, expressió escrita i comprensióescrita)

- Adquirirellèxic específic necessari del móndela publicitati les relacions públiques.

- Millorar la pronúncia en la comunicacióoral.

- Interpretari produir documentstant en el món empresarial com el publicitari.

 

 

L'estudiant haurà de ser capaçde fer presentacions (de productes,estratègies, imatge), així com també po-

der prendreapunts d'una conferència, presentació o discursenllengua anglesa. AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de:
- un examenoral (comprensiói expressió orals)

CONTINGUTS:
Topics:

~ un examen escrit (comprensiói expressió escrites)
1. Marketing - una prova delllibre de lectura

- what's marketing = una presentació oral
- marketing mix Tam y a 'the marketing

bées valorará tan la participacióa classe com elstreballs fets durantel curs- market structure and competition

- international marketing

. Promotion

- the importance ofmarket research

- promotionaltools and strategies
- productand corporate advertising

- advertisements and commercials (TV, radio, newspaper, magazine, etc.)

Lavaluació a i iruneconstarà de diferents parts i s'ha d'a
ra será la mitjana entrela part teórica

i

laparroráctica. .

- ,

ysP sempre que s'hagin aprovartotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:
1. Material de classe (obligatori):
- Dossier de textos i exercicis, Universitat de Vic, 2002.
- Llibrede lectura: SirRichardBranson Penguin Readers.

3. The Media

- business and the media 2. Llibres de pràctiques:
- the press

Bolton D. and Goodey N. Engl; h:
; - Enguish Grammarin Steps (with key). Rich d Publishi- TV, radio o Hewings M. AdvancedGrammar ¿n Use. Cambridge UniverstyeesGS itsDondur1996,- the Internet as a new means ofcommunication McCarthy, M.; O'Dell, E English Vocabulary in Use. Cambridge: C brid pl

4. internal and externalrelations Murphy, R. English Grammarin Use (with key). Cambrinn snA toa. ge University Press, 1994,

- buildingrelationships

- organising events

- visitors and travellers

Redman, S.A. A Way with Words (Book3). Cambridge: CUP, 1991,Thomas,B.J. Intermediate Vocabulary (Book3). Cambridge: CUP, 1990Thomas, B.J. Advanced VocabularyandIdiom. London: Nelson, 1991. .- sales
ane Michael Intermediate Language Practice. Oxford: Heinemann ELT, 1998alker, J. PracticeBook ofPhrasal Verbs (RevisedEdition). London: Nelson 1989Language contents:
Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary3. Harmondswo rth: Penguin, 1985 , .[. Skills: Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 4. Harmondsworth: Penguin 1988 .1. Reading comprehension

2. Speaking in context
3. Listening comprehension

4, Writing in context

II. Language:
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Teoria i Técnica del Llenguatge Televisiu

QUADRIMESTRE: 2n.

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:
Ens proposemconèixer elProcés Televisiu, desde la idea fins a l'espectador.

A partir de coneixements teòrics i tècnics ens introduirem a l'aprenentatge delllenguatgetelevisiu des de

totsels aspectes.

Presentarem i experimentarem els elements que intervenen enel procés audiovisual perquè un projecte te-

levisiu esdevinguiunarealitatvisiva.

A partir d'aquíl'alumne tindrà un marc de coneixementper definit cap a on vol avançarla sevatrajectòria

formativa-professional del procéstelevisiu.

PROGRAMA:

1. El llenguatgei la narrativa audiovisual.

2. El guiói els seus processosde creació.

3. El disseny de producció.
4. La realització.

5. La postproducció.La cinta a punt pera l'emissió.

6. El món en directe.

7. Les retransmissions de programesespecials de gran audiència.

8. Els grans esdeveniments delahistòria delatelevisió.

9. La coordinació entreles graelles de programaciói elsestudis d'audièiia.

10. Estructurai el funcionamentd'una cadenadetelevisió. -

11. Components complementaris del discurstelevisiu.

METODOLOGIA:
Perassolir els coneixementsdel temari combinarem trestipus declasse:

a) Les de baseteòrica.

b) Les pràctiquesa classe amb suportdevisionati anàlisi de programestelevisius.

c) Les pràctiques ambels equipstècnics a dinsi a fora del plató detelevisió.

AVALUACIÓ:
1. Examenteòric escrit a final de cursreferital temaridel'assignatura.:
2. Examenpràctic.

a) Exercicis i pràctiquesdeles diferentsparts del temarial llarg del curs.
b) Realització d'un projectedetelevisió.

La qualificació final serà la mitja entre la part teòricai la part pràctica, sempre que s'hagin aprovat ambdues

parts. Si no es així es mantindràla qualificació de la part aprovada, però caldrà repetir la part no aprovada,

només pera la segiient convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

Alsius, S. L'espai deontològica ètica iperiodisme. Barcelona: Pòrtic, 1998
Barroso, J. Realización de losgéneros televisivos. Madrid: Sintesis,1996

Bou, G. Elguión multimedia. Madrid: Anaya Multimedia, 1997

Deleuze, G. La imagen-tiempoy la imagen-movimiento. 2 vol. Barcelona: Paidós Comunicación, 1984
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Chatman,S. Historiay discurso. La estructura narrativa en la
Ferrés, J. Televisión subliminal. Sociabilización mediante

1996
Flichy, P. Una historia dela comunicación moderna. Barcelona: GG-Mass Media, 1993
Gubern, R. Historia delcine. Barcelona: Lumen, 1996.
Jauset, J.A. La investigación de audiencias entelevisión. Funda
Rruger, B. Mando a distancia. Poder,
Maffesoli, M. El instante eterno. El

2001.

Martin Barrero,J.; Rey,

Gedisa, 1999,

Martínez, G. Elguión delguionista. Barcelona: Cims, 1998.
Millerson, G. /luminaciónpara televisióny cine. Madrid: IORTV, 1994.
Millerson, G. Técnicas de realizaciónJproducción en televisión. Madrid: IORTV 1991Moragas, M.; Prado, E.La televisiópública a l'era digital. Barcelona: Pórtic 2000
Ramonet, 1. Lagolosina visual. Barcelona: Debate, 2001.
Sainz, M. Manualbásico deproducción en televisión. Madrid: IORTV, 1994,

novelay en elcine. Madrid: Taurus, 1990
comunicaciones inadvertidas, Barcelona: Paidós 3

mentos estadísticos. Barcelona: Paidós, 2000,
culturasy elmundo de las apariencias. Madrid: Tecnos, 1998
retorno de lo trágico en las sociedadesPostmodernas. Barcelona: Paidós

G. Los ejercicios del ver. Hegemonia audiovisualy ficción televisiva, Barcelona:
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Documentació Informativa

QUADRIMESTRE:2n

CREDITS:6

OBJECTIUS:
L'objectiu general de la matèria és capacitarels estudiantsen les tècniques documentalsi de recerca per de-

senvoluparla seva professió.

Mésespecíficament,l'assignatura pretén exposar la metodologia pera l'explotació i ús dels sistemes d'in-
formació,tradicionals i en línia, alhora quese'ls introdueix en el coneixement dels fons d'informació més
adequats peral seu àmbit d'acció.

CONTINGUTS:

1. Introducció a la documentació

1.1 Conceptes bàsics. Conceptes d'informació, comunicació, coneixement, document, documentació,

Lasocietatde la informaciói la societat del coneixement. La documentació com a eina a la base del

coneixement. La documentació com a eina auxiliar en la comunicació empresarial.

1.2 Evolució històrica de la documentació. Orígens. Institucions i organismes. Evolució històrica a

Espanyai a Catalunya

2. La cadena documental

2.1 Anàlisi documental

2.1.1 Descripció bibliogràfica i catalogació

2.1.2 Descripció de continguts: indexació i abstracts

2.2Llenguatgesdocumentals pet

2.3 La cercai els llenguatges d'interrogació

3. Fonts d'informació, organització i accés

3.1 Tipologia deles fonts d'informació

3.2 Organitzacions documentals:biblioteques, bases de dades, centres de documentació,etc.

4. Tecnologies de la informació. Productorsi distribuidors d'informació. Bases de dades d'aplicació en el

campdeles ciències de la comunicació

METODOLOGIA:

En aquesta assignatura s'aniran alternantles classes teòriques amb sessions pràctiques. Les primeresoferi-

ran als estudiants el marc de referència de cada temai en les altres es podran familiaritzar, a través dels exer-

cicis proposats, amb la pràctica del'organització o dela cerca d'informació.

AVALUACIÓ:
L'avaluació continuada es basarà en els exercicis específics i en la participació dels estudiants a classe.

També hi haurà un examenteoricopractic global en acabar el quadrimestre. La qualificació finaldel'assig-

natura recollirà ambdós conceptes.

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascunaperseparat. La qualificació del'assignatu-

ta serà la mitjana entrela partteòrica la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIAGENERAL

Carrizo, G., Irureta-Goyena, P, López de Quintana, E. Manual defuentes de información. Madrid: Cegal,
1994.

Genescà, G.i Rigo, A. Manualper a lapresentació de tesis i tesines. Vic: Eumo, 2000.
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López Yepes, J. (comp.) Fundamentos de informaciónJ documentación. Madrid: Eudema, 1989.
Pinto, M. Análisis documental:fundamentosyprocedimientos. Madrid: Eudema, 1991.
Ruiz, R. Elanálisis documental. Granada: Universidad de Granada, 1991.

4 4 & betas . .Al llarg de les classes es donará bibliografia més específica relacionada amb els exercicis concrers.
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Teoria i Estructura de la Comunicació d'Empresa il

QUADRIMESTRE:2n

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS:

Presentarals alumnes, de forma metòdica i estructurada, una visió global sobre els plans de comunicació

empresarial, introduint-los enles diferents tècniques de comunicació,els conceptes clau, la terminologia

pròpia en els elementsdistintius.

Donara l'estudiant una perspectiva general del sistema de gestió de la comunicació empresariali dels actors

principals, departamentsi agències,les seves funcionsi estructures, així com les característiques i particula-

titats dels professionals de la comunicació empresarial.

CONTINGUTS:

1. La gestió de la comunicació empresarial: departamentsi agències

2. El pla global de comunicació empresarial
3. Les tècniques de comunicació empresarial: conceptes, evolució, activitats, campanyes i àrees claus.

4. El briefingde comunicació

5. Les agències en l'àmbit de la comunicació empresarial.

6. El professional de la comunicació empresarial

METODOLOGIA:

La metodologia bàsica de classe estarà basadaen el plantejamentdeles questions generals del tema,la refle-

xió en grup a partir de lectures recomanades,i la realització d'exercicis lligantla teoria-i ia pràctica de la co-

municació empresarial.

AVALUACIÓ:

Hi hauràdiferents exercicis de classe, així com un treball general del'assignatura. També hi haurà un exa-

menfinal del'assignatura.

L'avaluació del'assignatura constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascunaperseparat. La qualifica-

ció final serà la mitjana entrela partteòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovat ambduesparts.

BIBLIOGRAFIA:

Aaker, David i Myers, John: Managementde la publicidad, vol. 1i II, 4a ed, Hispano Europea, Barcelona,

1993.

Díez de Castro, Enrique, i Martín Armario, Enrique: Planificación Publicitaria, Piràmide, Madrid, 1993.

Díez de Castro, Enrique, etal: Comunicaciones deMarketing, Pirámide, Madrid, 2001

Hernández Martínez, Caridad: Manualde creatividadpublicitaria, Síntesis, Madrid, 1999.

García Uceda, Mariola: Las claves de lapublicidad, 3a ed ESIC, Madrid, 1999.

Gonzàlez, M2 Ángeles: Curso de Publicidad, Eresma, Madrid, 1994.

Joannis, Henri: La creaciónpublicitaria desdela estrategia de marketing, Deusto, Bilbao, 1996.

Ortega, Enrique: La comunicaciónpublicitaria, Pirámide, Madrid, 1997.

Reinares Lara, Pedro i Calvo Fernández, Sergio: Gestión de la comunicación comercial, McGraw-Hill,

Madrid, 1999,

Ring, Jim: Lapublicidada debate, Folio, Barcelona, 1993.
Rodríguez del Bosque, Ignacio i Ballina Ballina, Javier. Comunicación comercial. Conceptosy aplicaciones,

Civitas, Madrid, 1998.
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Russell, ThomasyLane, Glenn: Otto Kleppners Publicidad, 14a ed, Prentice Hall, Mèxic, 2002Salas Nestares, M.Isabel: La comunicación
Pablo C.E.U., València, 1999.

 

publicitaria interactiva en Internet, Fundación Universitaria San

55

 



 

 

 

Psicologia Social d'Empresa i del Consumidor

QUADRIMESTRE: 2n

CRÈDITS: 6

OBJECTIUS: |
El cursté per objectiu presentarels principals conceptesdela Psicologia pertal de situara l'estudiantenel

lloc del consumidor i poder-ne avaluar la conducta. El màrquetingi la investigació dels mercats intenten

conèixerels canvis en les tendències dels consumidors. Així,l'estudi aportatperla Psicologia esdevé unaei-

na que potajudara millorarles habilitats comunicatives i de persuasió que l'empresari d'avui necessita per

tal de desenvolupar un estil mésrespectuósi atent amb les demandesi necessitats dels consumidors.

CONTINGUTS:

1. La psicologia aplicada al consum

2. Necessitats i motivacions del consumidor

3. Models de comprensió dela conducta
4. La percepció humanai captació del missatge publicitari

5. Sensacionsi selecció perceptiva del consumidor

6. Comunicació interpersonali eficàcia del missatge

7. Lesactitudsi el canvi d'opinió

8. Relacions, actitud i compra

9. Satisfacció i decisió del consumidor

10. Dinàmica dels processos emocionals

— 11. Frustració i habilitats de superació. — -

12. Mecanismesde defensa

13. Psicologia de la conductai personalitat

14. Prospectiva dels canvis en el consumidor

15. Anàlisi psicològic delrol del consumidor

AVALUACIÓ:

L'avaluació dels curs tindrà en compteels segients elements: 1. La participació activa en els casos pràctics

delesclasses: 2. Nivell dels treballs presentats,i 3. La nota del'examen finald'avaluació.

L'avaluació constarà de diferents partsi s'ha d'aprovar cadascunaper separat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitjanaentrela partteòrica i la part pràctica, sempre que s'hagin aprovat ambduesparts.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Best, Roger i altres, Comportamiento del consumidor, Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, Wilmington

E.U.A., 1994.

Carbó, Esteve, Manual de psicologia aplicada a l'empresa - II, Psicologia del consum, Ediciones Granica,

Barcelona, 2000. (Versions encatalài castellà).

Carbó, Esteve, Manualdepsicologia aplicada a l'empresa - I, Psicologia de l'organització, Ediciones Granica,
Barcelona, 1999.(Versionsen català i en castellà).

David G. Myers, Psicología Social, Ed. McGraw-Hill, México, 1997.

León,José Luis,i altres, Conducta delconsumidory márketing, Ediciones Deusto, Bilbao, 1991.

 

 

Organització i Gestió d'Empresa II

QUADRIMESTRE:2n
CRÈDITS: 6

. OBJECTIUS:
Aprofundiren el coneixement d'algunsaspectesbàsics dela gestió d'empresa, d |bal en Passignatura "Organització i Gestió d'Empreses [”, i Pclindaya

: ses1”, 1 que tenenuncara loritari icitat iRelacions Públiques, comsón els aspectesrelacionats amb de encon ido
cl

omportament humàdintre de l
Bele pe

re de l'empre“ es qilestions financeresnecessàries peltreball de publicitati relacions públiques _. ameassignaturaestà estructurada en dosblocsdiferenciats, a) un delligata l'àmbit del
!

corumàa l'empresa,i b) un altrerelatiu als aspectesfinancersdel'empresa IA
Objectius del BlocA:
Conèixerel paperi l' ió

d
e

l' 5
conti pap , I Enola de l'homeen el móndeltreball. La influència del context organitzacionalportament humài les teories que estanrelacionades amb la conducta human .
Objectius del Bloc B:

> . . » . 4 -L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que l'alumn
tis per poderrealitzar unaplanificació financera de l
previsional, un pressupostdetresoreria...

així

a dinsl'entornlaboral,

e adquireixi els coneixements financers necessa-
empresa i pugui confeccionar un comptederesultats

CONTINUGUTS:
BLOC A: Comportament humàa l'empresa
1. Breuexplicació del paperdelsrecursos humansdinsles—

Objectiusdel'àrea de recursos humans —
2. Introducció al món deles organitzacions

Els clàssics del'organització
Els neoclàssics
Actualitat

3.Motivació i conflicte
A. Maslovy
FE Herzberg
Hacleman i Oldham

4.Conceptes de Climai Cultura en l'empresa.
3. Lideratge. Teories i competències,

Intel-ligència emocional (D. Goleman)

BLOC B: Les finances a l'empresa
Continguts del Bloc B:
Tema1: El balançdesituació

1.1. Conceptei significat de balanç desituació
1.2. Criteri d'ordenaciódel'actiu
1.3. Criteri d'ordenació del passiu

Tema2: El comptederesultats
2.1. Concepte de comptederesultats
2.2. Components: ingressosi despeses
2.3 Presentació del comptederesultats
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Tema3: Planificació financera
3.1. La planificació financera

3.2. Els pressupostosdegestió i el comptederesultats previsional

3.3. El pressupost detresoreria

METODOLOGIA:
. dl

Es combinaranles classes teòriques amblesclassespràctiques.

AVALUACIÓ: |
1) Examenalfinal del quadrimestre dels dos blocs de l'assignatura
2) Presentació de treballsi casos pràctics, en els dos blocsde l'assignatura Racó

L'avaluació dels blocs constarà d'ambduespartsi s'ha d'aprovar cadascuna per ms La qualificació de

cada bloc serà la mitjana entre l'examen finali els treballs presentats sempre ques'hagin aprovat ambdues

Laqualificadó finalserá la mitjana entre les notes dels dos blocs, sempre que s'hagin aprovat ambdós Blocs,

Si no es així es mantindràla qualificació de la part aprovada però caldrà repetir la part no aprovada, només
pera la segúent convocatòria.

BIBLIOGRAFÍA:

Bloc A: o NN :

Bonazzi, Giuseppe. Histéria delpensamentorganitzatiu, Vic: Eumo Editorial, 1994.

Gómez Mejía, Luís; Balkin, David; Cardy, Robert L. Dirección y gestión de Recursos Humanos. Madrid:

Prentice Hall, 2001.

Dessler, Gary. Administración depersonal. Mèxic: Prentice Hall, 2001.

Durán,Alfonso, Psicologia de lapublicidadyde la venta. Barcelona:CEAC,1989. oe;

Dolan, Simon; Schuler, Randall; Valle, Ramon. La gestión de los Recursos Humanos. Madrid: McGraw Hill,

1999. o
Peña Baztán, Manuel. Dirección depersonal. Organizacióny técnicas, Barcelona: Colección ESADE,1990.

BlocB:

Arroyo, A.M.Direcciónfinanciera. Bilbao: Deusto.

Fabre, R. Selecció d'inversions.Vic: Eumo Editorial, 1993.

Suarez, A. Decisiones Òptimas de inversiónyfinanciación. Madrid: Pirámide, 1996.
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Anglès IV

QUADRIMESTRE: 2n
CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
El curspretén assolir una competència comunicativaa nivell intermedi-del vocabulari específic deles àrees de publicitati relacions públiques.rantel curs es concreten enels segiients punts:
- desenvoluparles habilitats lingiiístiques necessàries pertal de poder-se comunicar amb desimboltura enanglès. (expressió oral, comprensióoral, expressió escrita i comprensióescrita)- adquitir ellèxic específic necessari del món dela publicitati les relacions públiques.- millorar la pronúncia en la comunicació oral.
- interpretari produit documents tanten el món empresarial com el publicitari.L'estudiant haurà de ser capaçdeferpresentacions(de productes,estratègies, imatge),der prendre apunts d'una conferència, presentació o discurs en llengua anglesa.

alti ap rofundir en el coneixement
Els objectius que caldrà assolir du-

així com també po-

CONTINGUTS:
Topics:

1. Marketing
- what's marketing
- the marketing mix
- market structure and competition
- international marketing

2. Promotion o
- the importance ofmarket research
- promotional tools and strategies
- productand corporate advertising
- advertisements and commercials (TV,radio, newspaper, magazine,etc.)3. The Media

- business and the media
- the press

- TV, radio

- the Internetas a new means ofcommunication
4. internal and externalrelations

- buildingrelationships
- Organising events
- visitors and travellers

~ sales

Language contents:
I. Skills:

1. Reading comprehension
2. Speaking in context
3. Listening comprehension
4. Writing in context

TL Language:
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1. Gerunds andinfinitives

2. the nounphrase

3. multi-word verbs

4. prepositions

5. modalverbs: possibility, probability and certainty

6. modalverbs: could have 4 pastparticiple

7. ‘as’ and‘like’

8, position ofadjectives

9. position of adverbs

10. the article

Ill. Vocabulary

- specialised vocabulary.

- collocations

- word-building

- idiomatic expressions

AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de:

L un examen oral (comprensió i expressió orals)

- un examenescrit (comprensiói expressió escrites)

- una provadelllibre de lectura

- unapresentació oral

També es valorarà tan la participació a classe com els treballs fets durant el curs.

L'avaluació constarà dediferents partsi s'ha d'ap un

ra serà la mitja entrelapart teòrica i la part pràctica, sempre que s'haginaprovattotesles parts.

BIBLIOGRAFIA:

1. Material de classe(obligatori):

—Dossier de textosi exercicis. Universitat de Vic, 2002.

Llibre de lectura: Sir RichardBranson Penguin Readers.

«Llibres de práctiques:
o

ab,and Gooder N.English Grammarin Steps (with key). Richmond Publishing. London: 1996.

Hewings M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 1999 o ,

McCarthy, M.; O'Dell, E English Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Murphy, R. English Grammarin Use (with key). Cambridge: CUP, 1993.

Redman,S.A. A Way with Words (Book3). Cambridge: CUP, 1991.

Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary (Book 3). Cambridge: CUP, 1990.

‘Thomas, B.J. Advanced VocabularyandIdiom. London: Nelson, 1991.

Vince, Michael Intermediate Language Practice. Oxford: HeinemannELT, 1998.

Walker, J. Practice Book ofPhrasal Verbs (RevisedEdition). London:Nelson, 1989.

Watcyn-Jones, P. Test Your Vocabulary 3. Harmondsworth: Penguin, 1985.

Watcyn-Jones, P.Test Your Vocabulary 4. Harmondsworth:Penguin, | 988.

. | val; A O .

rovar cadascuna per separat. La qualificació de Passignatu-

 

Programesdeles assignatures de Lliure elecció

Expressió Orali Comunicació No Verbal

QUADRIMESTRE:2n
CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
Conèixerles característiquesdelllenguatgeorali les delllenguatge no verbal,la relació de complementació

entre tots dos codisi la seva funció específica en les situacions comuni-catives pròpies dels àmbits dela pu-

blicitati les relacions públiques. Saberutilitzar adequa-damentla tècnica d'aquests dosllenguatges coma
eina derelació eficaç en el món de la comunicació empresarial.

PROGRAMA:

1. El llenguatge oral. La situació comunicativa,la variació lingúística i la llengua estàndard. Diferències

contextualsi textuals de l'oral respecte del'escrit.

2. Tipologia textual. El discurs persuasiui el discurs retòric. La informació pragmàtica. Funció i caracterís-

tiques.

3. La veu,l'entonació,la respiració, elsilenci. El parallenguatge. Funciói característiques. Criteris d'elocu-
ció formal.

4, El llenguatge no verbal:
..— 4.1 L'entorni l'espai personal

42 L'aparenga física i la vestimenta o

4.3 El cosi la postura: la gesticulació,la conductatáctil

4.4 Les expressionsfacials, la conducta visual

5. Diferènciesculturalsen elllenguatge no verbal.

6. La intel-ligència emocional.

7. L'expressió orali l'expressió no verbal en la comunicació eficaç als mitjans de comunicació i al món de

l'empresa.

METODOLOGIA:
L'assignatura es desenvolupa en forma de taller a partir de breus explicacions teòriquesiactivitats pràcti-

ques en grupsi individualment. S'alternen sessions de classe, tutories i pràctiques de gravació i dramatitza-

ció als estudis del Servei d'Audiovisuals.

AVALUACIÓ:
" S'avalua la matèria a partir dela participació en els diversos exercicis de classe (10 90), les activitats de les

sessions de pràctiques programades (35 90),els exercicis de síntesi que s'hauran de presentar durantel qua-

drimestre (25 90) i una exposició oral de quinze minutssobre un tematriati treballat durantel curs (30 99).

L'avaluació constarà de diversespartsi s'ha d'aprovar cadascuna perseparat. La qualificació del'assignatura

serà la mitjana entrela part teòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotes les parts.

BIBLIOGRAFIA:

Alcoba, Santiago (coord.). La oralización. Barcelona: Ariel, 1999.

Coromina, Eusebi. 4El llenguatge eficag.» A: CAMPS, Anna (coord.). Contexti aprenentatge de la llengua

escrita, Barcelona: Barcanova, 1994, pàg. 153-174.
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Davis, Flora. La comunicación no verbal. 4a reimpr. Traducció de Lita Mourglier. Madrid: Alianza Edi-
torial, 2002. [Títol original: [nside Intuition- What we know aboutNon- Verbal Communication, 1971.)

Knapp, Mark L. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. 7a ed. Traducció de Marco Aurelio

Galmarini. Barcelona: Paidós Comunicación, 2001. [Títol original: Essentials ofnonverbalcommunica-

tion, 1980.]

Laborda, Xavier. De retórica. La comunicaciópersuasiva. Barcelona: Barcanova, 1993.

López, Ángel; Pruñonosa, Manuel(ed.). Fonaments de la comunicació. Valencia: Universitat de València,

2001...
Rubio, Joana; PUIGPELAT,Francesc. Comparlar bé enpúblic. Barcelona: Pòrtic, 2000.

Serrano, Sebastià. Cap a una lògica dela seducció. Barcelona: EUB, 1996.

Teruel Planas, M. Elvira. Retòrica, informació i metàfora. Anàlisi aplicada als mitjans de comunicació de mas-

sa. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona: Castelló de la Plana: Universitat JaumeI, València:

Universitat de València, 1997.
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Semiòtica de la Comunicació

QUADRIMESTRE: 2n

CRÈDITS: 6

NOTADE PRESENTACIÓ:. o
Aquestaassignatura és un passeig. AÀgafats amb la mà neta revisarem desdels grans verbívorsextingitsi ac-

tuals fins a les faunes més exòtiquesde contistes, equilibristes i màgicsdela història. Pel camí descobrirem.

animals sense cap, senyors sense cuai espiarem príncepsi princeses esquelètics. Esporgaremels textosfins
que en quedila idea. Í al final, amb pincesi guants,asèptics(i escèptics) sabrem quellegir... Llegir, de fons,

és una cosaseria.

OBJECTIUS:
— Situarels mitjans de comunicació com a constructorsi reproductorsdela realitat.

— Adquirir unavisió crítica pera l'anàlisi de textos des de perspectives diverses.
—Anàlisi de continguts: Dotarels/les alumnesd'instrumentaldivers pertal que sàpiguen abordarel contin-

gutdels mitjans de comunicació mésenllà dela sevaliteralitat.

— Situarels/les alumnes davantles noves formes de comunicació verbali escrita que ofereixen les noves tec-

nologies de la informació

— Mostrar queelllenguatge publicitari és un pou i un murperales noves formesd'expressió.

CONTINGUTS:

1. Interpretar els missatges dels mitjans de comunicació
2. Interpretarles audiències dels mitjans

3. La perspectiva lingúística: Anàlisi de discursi retòrica.

4. La perspectiva semiòtica: Dela semiòtica generativa a la sociosemiòtica.

5. El llenguatge d'Internet:els noustextos,els nous llenguatges,les noves questions.

6. La interpretació dela informació publicitària i de Relacions Públiques als mitjans de comunicació

METODOLOGIA:

La majorpart del curs girarà al voltant d'exercicis. Es tractarà de tasques d'anàlisi i creació de textos diversos

aplicant i combinantla matèria que s'anirà impartinta base del comentarideles pràctiquesi la participació

dels alumnes. Les possibilitats que dóna aquesta matèria en termes d'adquisició de recursos són moltgransi

l'interès rau en aquesta possibilitat de posada en pràctica trenada ambla renovació de plantejamentsi en els

canvis de focus.

Com queestractarà d'analitzari de crear,la proximitati simultaneitat de la matèria amb la producció dels

mitjans de comunicació social ha de permetre compaginar ricamentteoria i pràctica. Per això,el final del

passeig no: podràseraltre queellloc que ocupenles novestecnologiesi la publicitati les RRPP.

AVALUACIÓ:
L'avaluació s'organitzaràa partir de la combinació deles notes obtingudesdeles pràctiques amb la nota de

l'examen final. Comptant,és clar, quees tracta d'una assignatura marcadamentpràcticai, per tant, quees

considerarà moltla participació a classe.

L'avaluació constarà dediferents parts i s'ha d'aprovar cadascuna per separat. La qualificació del'assignatu-

ra serà la mitjanaentrela part teòricai la part pràctica, sempre ques'hagin aprovattotesles parts.
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BIBLIOGRAFIA:

Ballart, Pere (1998) El Contorn delpoema Barcelona: Quaderns Crema

Barthes, Roland (1971) Elementos de Semiología Madrid: Alberto Corazón ed.

Eco, Umberto (1981) Lector infabula : la cooperación interpretativa eneltexto narrativo. Barcelona: Lumen.

(1991) Els Límits de la interpretació Barcelona : Destino.

Jensen, Klaus Bruhn, Jankowski, Nicholas W (1993) Metodologías cualitativas de investigación en comuni-

cación de masas Barcelona : Bosch.

Krippendorff, Klaus (1990) Metodología de análisis de contenido: teoríaypráctica Barcelona[etc.] : Paidós

Martínez, Quilo (1996) Aprenguema llegir la publicitat: anàlisi dela tècnica iel llenguatgepublicitarisVic:

Eumo

Perelman, Chaim i Olbrechts-Tyteca, L. (1989) Tratado de la argumentación : la nueva retórica Madrid :

Gredos, DL 1989

Serra, Marius (2000) Verbalia:juegos depalabrasy esfuerzos delingenio literario. Barcelona : Península,

 

 

Societat de la Informació

CREDITS: 6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIU o

El curs de "Societat dela Informació"té com a objectiu principal que l'alumne reconeguiles rransforia-

cions socials, económiques,polítiques artístiques i culturals produides a partir de la difusió delés tecnolo-

gies digitals. A partir d'unasérie de conceptes i processos básics —virtualirzació, interacció, interfaces, xar-

xes, cibercultures, etc.—el curs tractará de reconstruir la complexitat, el dinamismei les contradiccions de la

societatdigital.

"Societat de la Informació"introdueix una sèrie de macroarguments que serviran de contexten el curs

"Fonaments de Comunicació Digital", el qual posseeix un caràcter tecnicoprojectual,i a altres cursos vin-

Culatsa la realitatdigital. Juntament ambels contingutsteòrics el curs de "Societat de la Informació" també

donaràals alumnesla possibilitat de posar en pràctica competències detipus informàtic (per exemple nave-

gació i recerca de informació a Internet, presentació detreballs en formatdigital, etc.)

CONTINGUTS:

1. Introducció a la societat dela informació

1.1 Les utopies de la comunicació:la "tercera onada"i l''aldea global"

1.2 L'evolució tecnomedial: models teòrics.

1.3 Utilitats i apropiacions dela tecnologia de la comunicació

:1.4 Interneti l'inici de la societatdigital

1.5 De la comunicacióde massesa la comunicació personalinteractiva:

2. Cibercultures

2.1 Tecnologiadigital i comunicació

2.2 Nevy mitjana: representació, comunicació i coneixement

2.3 Comunitats virtuals

2.4 Net Art: les novesfronteresestètiques

2.5 Experiències i perspectives

3. L'economia digital

3.1 Lapogeni crisis de la new economy

3.2 Lacentralitat del consumidor

3.3 L E-business. els nous models de negocis

3.4 Experiénciesi perspectives

4. L'Estat digital
4.1 L'Àgora digital

4.2 De la teledemocràcia al e-goverment

4.3 Experiènciesi perspectives

5. El desafiamentglobal
5.1 La globalitzaciói la societat digital

5 .2 El DigitalDivide

5.3 Tendenze

METODOLOGIA

L'ensenyamentprivilegia l'aprenentatge de processos com: definir,justificar, comparar, reconèixer,etc. Els

instruments didàctics inclouen guies de lectura, dinàmiques en grup, exercicis de contacte amblarealitati
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altrestreballs personalsi en grup pensats per exercitar els diferents processos d’aprenentatge.

Enla segona meitatdel curs els estudiant hauran de desenvoluparuntreball d'investigació relacionat amb

algun dels temesanalitzatsa classe. Per la realització d'aquesta investigacióes ptivilegiaràl'ús d'Internet,

tant en la fase de recollida d'informació com durantla fase final de presentació i debatdels treballs realic-

zats.

AVALUACIÓ

L'avaluació serà permanenti contemplaràdiferentsaspectes, des de la participacióa l'aula fins la presen-

tació detreballs pràctics. L'avaluació d'aquests aspectes cobreix un40% de la puntuaciótotal del curs. La

realització i posterior presentació deltreball final d'investigació constitueix el momentevolutiu més im-

portant(6090).

L'avaluació constarà dediferentsparts, i s'haurà d'aprovar cada unaperseparat. La qualificació finaldel'as-

signaturaserà la mitjanaentre la part teòricai la partpràctica, sempre ques'hagin aprovattotes les parts.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Bettetini, G. i Colombo,E Las nuevas Tecnologias de la Comunicación. Barcelona: Paidós.

Bolter,J. R. i Grusin, R. Remediation. UnderstandingNewMedia. MIT Press, 2000.

Castells, M. La Galaxia Internet. Madrid: Areté, 2001.

De Kerckhove, D. La Pielde la Cultura. Investigando la nueva realidad electrónica. Barcelona: Gedisa, 1999.

Dertouzos, M. The UnfinishedRevolution. NewYork: Harper Collins, 2001.

Giddens, A. Un Mundo Desbocado.Los efectos de la Globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus, 2000.

Lévy, L. Cyberculture. Rapportau Conseilde l'Europe. París, 1997.

Maldonado,T. Crítica de la Razón Digital. Barcelona: Paidós.

McLuhan, M. La Galaxia Gutenberg. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985.

- McLuhan, M. Guerraypaz enla aldeaglobal. Barcelona: Martinez Roca, 1971.

Mattelart, A. La mundialización de la comunicación. Barcelona: Paidós, 1998.

Mattelart, A. Historia de la Utopía planeraria: de la ciudadprofética a la sociedadglobal. Barcelona: Paidós,

2000.

Piscitelli A. Post/Televisión. Ecologia de los medios en la era de Internet. BuenosAires: Paidós, 1998

Piscitelli, A. Lageneración Nasdag. BuenosAires: Granica, 2001.

Piscitelli, A. Ciberculturas2.0. Buenos Aires: Paidós, 2002.

Rheingold, H. La comunidad Virtual.Barcelona: Gedisa.

Toffler, A. ElShock delFuturo. Colombia: Plaza 82 Janés, 1980.
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Aula de Cant Coral |

CARACTERISTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure eleccié. 3 crèdits.

INTRODUCCIO:
La inclusió d'aquesta Aula de Cant Coral en el currículum de la Universitat de Vic volser, per una banda,

unaaposta per començara abastarla normalitat cultural i acadèmica en aquest campi, perl'altra, pretén

oferirals estudiants la possibilitat d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquesta disciplina queels

pot proporcionar una peculiari activa formació i educació enla creativitat i en el compromís interpretatiu,

en el bon gustindividual i compartit, en el gaudiestètic de l'experiència pràctica i vivencial de l'art de la

música vocal, en el coneixement, desenvolupamenti acreixementdela veu pròpiai del conjunt de veus, i de

les més altes i més subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:

e L'experiènciavivencial i compartida del bon gusti el desenvolupamentdeles capacitats de percepció,in-

tervenciói creació estètiques,per mitjà del Cant Coral.
e El coneixementanalític i pràctic del llenguatge coral per mitjà de l'estudii dela interpretació d'un reper-

tori significatiu, graduali seleccionat, d'obres d'art corals de diverses èpoques que formenpart de la nostra

cultura.

e El coneixementi l'ús reflexiu del'aparell fonador. El perfeccionament —individual i com a membre d'un

grup— deles aptitudsi facultats auditivesi atentives.

e Lalecturai la interpretació empíriques dels codis delllenguatge musicalintegrats enles partitures corals.

CONTINGUTS:
1. La cançó a una veu i en grup.

1.1. Formació del grup. Coneixementdela pròpia veu. Principis elementals de respiració i articulació.

Actitud corporal. Consellsi pràctica.

1.2. Lecturadel gest de direcció. Coneixement elemental dela partitura.El fraseig. L'expressivitati la in-

tenció. Movimentsi matisos.

1.3. Vers l'autonomia dela pròpia veu dinsel conjuntde veus: sabercantar, saber-se escoltar, saberescol-

tar.
2. De camí cap al joc polifònic.

2.1. Trets, particularitatsi situació o tessitura deles veus femeninesi de les masculines.

2.2. La melodia canònica. El cànona l'uníson: cànons perpetusi cànonstancats (a 2 veus, a 3 veus, a 4 i

més veus (iguals / mixtes).

2.3. La cançó a veusiguals (2 veus, 3 veus).

3. Coneixementi treball de repertori.

3.1. El repertori populara cor.

3.2. La cançótradicional harmonitzada.

3.3. Coneixementi interpretació —graduali dintre deles possibilitats i limitacions tècniques a què ens ve-

gem obligats— d'obres corals i polifòniques representatives tant perllursituació històrica com pels

gèneresi els autors.
3.4. Audició específica i exemplar, comentada.

AVALUACIÓ:

L'Aula de Cant Coralesfarà duranteltot el curs amb unaclasse setmanal d'una hora i mitja de duració.

Lesclasses seran sempre pràctiquesi actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre seran donatsi co-
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mentats de caraa la praxis interpretativa. L'assimilació individual, promoguda, experimentadai controlada

pel propiinteressat, progressiva i constant, és indispensable peral profit global de l'assignatura. Per tant, és

imprescindible unaassistència sense interrupcions,interessadai activa, per superatl'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Es facilitarà un dossier bàsic que contindrà les partitures amb què es començaran les activitats d'aquesta

Aula de Cant Coral,i que s'anirà ampliantal llarg del curs d'acord ambel ritme detreballi les característi-

ques delgrup.

Nota important:

Abans de materialitzat la matrícula d'aquestaassignatura,l'alumne ha d'entrevistar-se ambel professorper

a obtenir-ne l'acceptació explícita. L'ordre amb què es donaranels continguts descrits no és seqiiencial ni

necessàriament completiu, ni l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificarl'abandonament

d'un de suposadamentprevi.

Tot i que s'observarà un ordreestricte i controlat en el camí cap a ulteriors assoliments o dificultats —de-
pendràdeles característiquesi de l'impuls que portiel grup—,totsels contingutsreferents a repertorien ge-

neral poden ser presents en cada classe, i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, estètics,

morfològics,etc. es treballaran, amb més o menysintensitat,en totesles classes.
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Curs d'Iniciació al Teatre

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 3 crèdits

 

INTRODUCCIÓ:
L'Aula de Teatre Experimentaldela Universitat de Vic neix el curs 1993-94

i

pretén contribuir a la dinamit-
zació culturaldela nostra Universitati servir de plataformad'introduccióalteatrei les arts escèniques en
general. o dl o. , .
L'Aula de Teatre es unespai on, d'una banda,els estudiantsde diferents carreres es podentrobar ambla fi-
nalitat de crearlliurement i relaxada, sense condicionants. Del'altra, aquestespai serveix també com a re-
flexió col.lectiva i d'experimentació teatral.

Per fer tot això es compta amb un professor que guía tot el projecte; amb espais d'assaig, que cedeix
l'Institut del Teatre de Vic: amb col-laboracions externes de professionals en les tasques de direcció, drama-
túrgia, escenografia i il luminació,i tambés'utilitzen espais externspera lesrepresentacions.
Per formar part de l'Aula de Teatre s'ha de passar necessàriamentpelcursd'iniciació alteatre o tenir expe-  riència demostradaen altres centres o grups.

OBJECTIU GENERAL:

Aproximacióalteatre i en concretal treball actoral de base.

CONTINGUTS:

Desinhibició

Presència escènica

Respiració

Seguretat

Relaxament

Percepció interior

Percepció exterior

Descobertadela teatralitat pròpia

Dicció i presència de la veu

L'actor i l'espai

Moviments significants
El gest

L'acció

Construcció delpersonatge

METODOLOGIA:

Les classes seran totalment pràctiques, els alumnes experimentaran amb el cos,les sensacionsi els senti-
ments. Es treballarà individualmenti en grup.

El treball es desenvoluparà a patir de tècniques d'improvisaciói tècniques de grup,utilitzant textos d'esce-
nesteatrals, elements de vestuari, escenografia i elements musicals com a suport.

AVALUACIÓ:
Es valoraràla participaciói l'esforç,l'actitud i l'assistència, que es imprescindible atès queel compromíses
indispensable en qualsevoltreball de teatre.
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Adreces electróniques del personal de la Facultat

 

Cognoms _ Nom Adrecaelectrónica

AlemanyValencia Dolors M. dolors.alemany@uvic.es

: Aramayo Garcia Alejandra alejandra.aramayouvic.es

Andreu Aparicio, Herminia herminia.andreu@uvic.es

- Arimany Serrat Núria nuria.arimany@uvic.es
Badell, JoanIsidre joan.badell@uvic.es

Baqué Puig Francesc francesc.baque@uvic.es

Bou Geli Joan joan.bou@uvic.es

Burgaya Riera Josep josep.burgaya@uvic.es

Cabeza Lambán Manuel manuel.cabeza@uvic.es

Canovas Mendez, Marcos mcanovas@uvic.es

Calle Rosingana Gonzalo gonzalo.calle@uvic.es

Capriotti Peri Paul paul.capriotti@uvic.es
Casas Vilaró Jordi : jordi.casas@uvic.es

Casulleras Ambros Enric enric.casulleras@uvic.es

CodinaYlla Ariadna ariadna.codina@uvic.es

ColomValls, Irene irene.colom@uvic.es

Comas, Carme carme.comas@uvic.es

Comas Martinez Josep josep.comas@uvic.es

Coromina, Eusebi ecoromina@uvic.es

CorominaSubirats o Jordina jordina.coromina@uvic.es'
Cordomí, Silvia — silvia.cordomileuvic.es

Corral Marfil José Antonio joseantonio.corralGuvic.es

Corrius Gimbert Montse montse.corrius@uvic.es

Damian Castellvi Josefina fina.damian@uvic.es

Domènech Rierola Josefa fina.domenech@uvic.es

Fabre Vernedes Ramon ramon.fabre@uvic.es

Ferré Trenzano José M. josem.ferre@uvic.es

Font Companyó Cristina cristina.fontOuvic.es

Fumaña, Sandra sandraf@uvic.es

Gallart Bau Josep josep.gallart@uvic.es

Garcia Domingo Josep Luis jlgarcia@uvic.es

Genis Serra Miquel miquel.genis@uvic.es
Gisbert Gelonch Ramon ramon.gisbert@uvic.es

Guix Soldevila Josefina josefina.guix@uvic.es
Iglesias Bedós Oriol oriol.iglesiasCuvic.es
Iglesias, Francesc francesc.iglesias@uvic.es

Jaén Coll Fernando G ferrangustau.jaen@uvic.es

Jurado Escobar Félix felix.jurado@uvic.es

Lagonigro Bertran Josep R. raymond.lagonigro@uvic.es

Lépez Lépez Jestis suso@uvic.es

Llanas Pont, Manuel mllanas@uvic.es

Madariaga Sánchez Rafael rafa.madariagaOuvic.es

 



 

Martori Cañas

Masferrer Giralt

Masip Castillo

Masnou Surinyach
Massana Mas

Molas Casas

Mora Puigví

Morral Palacín

Oller Piqué

Orozco Hermoso

Palomo Chinarro

Palomo Chinarro

PaxauTura

Pérez Quintana

Piñana Garriga

Ponce Vivet

Portet Boixaderas

PratTrapé

Puig Costa

Punti Jubany,

Puppo Bunds

RamisaVerdaguer

Reniu Vilamala

Roca,

Rodriguez Amat,

Roma,

Scolari,

SabataAliberch

Saborit Subirana

Serra Devesa

Soriano Clemente,

Surifiach Albareda,

Terradellas Cirera

Vancells Flotats,

Vendrell Cirera

Vicens Escuer

Vicente Soriano

Vidal Vila

Vila Arumí

Viladecans Riera

Vilardell Bujons

Viñas Vila

Vivas Llopart
Viver Fabregó

Joan C.

Anna M.

Laura

Joan

Sergi

Antoni

Antoni

Noemi..

Ramon

Milagros

Anna

M.Dolores

Elisabet

Anna M.

M. Àngels

Santiago

Carme

Mercè

Immaculada

M. Teresa

RonaldJoseph

Matias

Josep M.

Marta:

Joan Ramon

o AnnaM.

Carlos

Anna M.

Cesca

MariaTeresa

Jaume

Jordi

Josep

Joan

Robert

Albert

E Xavier

Mercé

Joaquima

Carme

Lourdes

Jesús

Montse

Manuel

joanc.martori@uvic.es

annam.masferrer@uvic.es

laura.masip@uvic.es

joan.masnou@uvic.es

sergi.massasa@uvic.es

antoni.molas@uvic.es

antoni.mora@uvic.es

. noemi.morral@uvic.es

ramon.oller@uvic.es

milagros.orozco@uvic.es

anna.palomo@uvic.es

mdolores.palomo@uvic.es

elisabet.paxau@uvic.es

anna.perez@uvic.es

mangels.pinyanaQuvic.es
santi.ponce@uvic.es

carme.portet@uvic.es

merce.prat@uvic.es

imma.puig@uvic.es

teresa.punti@uvic.es

rpuppo@uvic.es

matias.ramisa@uvic.es

josepm.reniu@uvic.es

marta.roca@uvic.es

mon.rodriguez@uvic.es

anna.roma@uvic.es

carlos.scolari@uvic.es

annam.sabata@uvic.es

cesca.saborit@uvic.es

tere.serra@uvic.es

jaume.soriano@uvic.es

jordi.surinyach@uvic.es

josep.terradellas@uvic.es

joan.vancells@uvic.es

bob@uvic.es

albert@uvic.es

fxavier.vicenteDuvic.es

merce.vidal@uvic.es

quima.vila@uvic.es

carme.viladecans@uvic.es

lurdes.vilardell@uvic.es

jesus.vinyas@uvic.e

montse.vivas@uvic.es

manuel.viver@uvic.es
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