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Introducció

L'assignatura vol situar els estudiants dins el món de la comunicació cultural,

tenint en compte els fonaments teòrics i les eines pràctiques de la comunicació

aplicada al producte cultural.

Es planteja com un recorregut teoricopràctic per la comunicació cultural a par-

tir d'un triple vessant històric, social i tecnològic. El primer vol pal·liar el des-

coneixement dels fonaments de la relació comunicació-cultura-societat, fent

un èmfasi especial en la teoria crítica i els estudis culturals.

L’assignatura vol situar l’estudiant en la nova realitat demanada pel ràpid

desenvolupament de les TIC i els canvis que origina en la comunicació cultu-

ral.

També es vol estimular la reflexió crítica sobre el paper social de la comunica-

ció en el camp de la cultura i de la seva importància dins la societat actual. Fi-

nalment, l'assignatura vol mostrar a l’estudiant quins són els mitjans i les eines

més adients per a donar resposta a les necessitats comunicatives de la cultura.
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Objectius

L'estudi d'aquesta assignatura us permetrà assolir els objectius següents:

Mòdul�1.�Fonaments�teòrics�de�la�comunicació

1. Comprendre els conceptes bàsics dels actes de comunicació i difusió.

2. Entendre i tenir la capacitat de definir les característiques dels productes

culturals i en què es diferencien d’altres tipologies de producte.

Mòdul�2.�Màrqueting�i�publicitat�cultural

1. Comprendre la diferència entre informació, comunicació i promoció d’un

producte cultural.

2. Entendre les aplicacions i límits del màrqueting i la publicitat en la difusió

dels productes culturals.

Mòdul�3.�Les�eines�de�la�gestió�de�la�comunicació

1. Conèixer i entendre la utilitat i necessitat de les eines de comunicació cul-

tural.

2. Entendre què és un pla de comunicació, com es dissenya i per a què serveix.

3. Entendre quin tipus d’informació podem obtenir dels indicadors culturals

i com es poden fer servir.

4. Comprendre quines són les funcions dels estudis de públic, les tipologies

i com es poden fer.

5. Conèixer les fases, els tipus i els mecanismes d’avaluació de projectes cul-

turals.

Mòdul�4.�Els�canals�de�la�difusió�cultural

1. Conèixer els diferents canals de comunicació que es poden emprar en la

comunicació cultural, saber a quins públics arriben i valorar-ne l’eficàcia

i els contextos en els quals s’aplica.
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Mòdul�5.�La�comunicació�digital

1. Valorar les aportacions, potencialitats i limitacions que les TIC aporten al

camp de la comunicació cultural.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Fonaments teòrics de la comunicació
Patricia Castellanos Pineda

1. Conceptes bàsics de la comunicació

2. Les característiques del producte cultural

Mòdul didàctic 2
Marquèting i publicitat cultural
Patricia Castellanos Pineda

1. Informació, comunicació, promoció

2. El màrqueting i la publicitat dels productes culturals

3. Consum cultural

Mòdul didàctic 3
Les eines de gestió de la comunicació
Patricia Castellanos Pineda

1. El pla de comunicació

2. Els indicadors culturals

3. L'elaboració d'estudis de públic: tipus i mètodes

4. Els sistemes d'avaluació dels projectes culturals

Mòdul didàctic 4
Els canals de la difusió cultural
Patricia Castellanos Pineda

1. Difondre la informació cultural

2. Els suports exteriors

3. La comunicació amb els mitjans

4. Les accions singulars

Mòdul didàctic 5
La comunicació digital
Patricia Castellanos Pineda

1. Internet com a mitjà de difusió

2. Publicitat en línia

3. Màrqueting directe

4. El big data

5. Avaluació de recursos en línia
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