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ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub i RP 

CODI:  COI 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 1    SEMESTRE: 1Q 
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 3,7 crèdits 
PROFESSOR: Esteve  Miralles, Caterina Molina 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: L’assignatura introdueix eines conceptuals elementals que 
s’han donat en el terreny de la Teoria de la Comunicació, perquè l’estudiant disposi d’una 
base per a l’anàlisi del fet comunicatiu. Aquestes eines li permetran iniciar el seu 
aprenentatge acadèmic amb un conjunt de coneixements comuns a les tres llicenciatures. 
Per aquesta raó, la bibliografia presenta les fonts teòriques més rellevants de la comunicació.  
L’assignatura s’estructura tenint en compte marcs teòrics que van des de la psicologia 
(perspectiva sistèmica, cognitivisme, teoria de les necessitats) i la sociologia fins a la filosofia 
del llenguatge, l’hermenèutica, la semiòtica i l’anàlisi del discurs. 
Es tracta que l’estudiant pugui integrar i aplicar tots aquests estudis a la seva activitat 
pràctica, ja sigui de persones en relació en el si d’una cultura, ja sigui com a professional en 
el camp de la comunicació i de la informació.  
El curs revisa, també, les diferents propostes teòriques tenint en compte els interrogants que 
planteja el món actual. Ho abordem des de la complexitat que hi ha en la imbricació entre 
persona, cultura i societat.  
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
1. L’adquisició d’una visió de la comunicació humana i de la informació vinculada a la cultura 
i a la societat. La comprensió de la interacció humana com un espai a partir del qual es 
construeixen diferents identitats.  
2. La diferenciació entre cultura i societat, així com la seva imbricació. Saber identificar 
l’aspecte simbòlic dels conflictes comunicatius i com aquests poden desembocar en la 
violència.  
3. Comprendre la importància que té la ciència dels signes en la teoria comunicativa i com 
ens ajuda, a través dels seus diferents àmbits, a donar sentit a la realitat. Saber diferenciar 
entre sintaxi, semàntica i pragmàtica i comprendre la seva implicació en la representació 
simbòlica. Ser conscient que la interpretació s’aconsegueix a través d’un procés de semiosi 
particular. 
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4. Entendre que la filosofia del llenguatge ens permet treballar sobre el fet de dir com un acte 
social que té repercussions profundes.  
5. Ser conscient que la diversitat lingüística és una riquesa al servei de l’expressivitat 
humana i que difereix del llenguatge matemàtic i abstracte.  
 
 
CONTINGUTS:  
I. COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ. LA INTERACCIÓ COMUNICATIVA  

I.A. Definició dels conceptes “comunicació” i “feedback”, i aproximació als models 
descriptius de l’acte de comunicació 
I.B. Definició del concepte “informació”, i aproximació a les bases de la Teoria de la 
Informació 
I.C. La Comunicació interpersonal. La interacció humana 

 
II. COMUNICACIÓ, CULTURA I SOCIETAT. CONFLICTES COMUNICATIUS 

II.A. Aproximació als conceptes “cultura” i “societat”, i imbricació amb la Comunicació 
humana 
II.B. Àmbits i aspectes de la Comunicació social 
III.C. Conflictes comunicatius 

 
III. A LA RECERCA DEL SENTIT: ELS SIGNES. SEMIÒTICA. HERMENÈUTICA 

III. A. Semiòtica. La semiosi. Aproximacions teòriques al signe. Àmbits de la Semiòtica: 
Sintaxi, Semàntica, Pragmàtica  
III.B. Semiòtica. La qüestió de la significació: formalisme, subjectivisme, constructivisme. 
La construcció del sentit. Nivells de significació: denotació; connotacions, mite, símbol 
III.C. Semiòtica. La qüestió dels límits de la interpretació: racionalisme versus 
irracionalisme 
IV.D. Hermenèutica. L’hermenèutica literària com a “art de la interpretació” 
L’hermenèutica filosòfica i la definició de l’“espai comú” 

 
IV. EINES D'ANÀLISI PRAGMÀTICA I SEMÀNTICA 

IV.A. Anàlisi semàntica. El significat de paraules, oracions i enunciats 
IV.B. Anàlisi pragmàtica. Els actes de parla 

 
V. L'UNIVERSAL I LA DIVERSITAT: LLENGUATGE I LLENGUATGES 

V.A. Llenguatges (codis de significació): caraterístiques i tipus. Comunicació verbal i no 
verbal 
V.B. Diversitat lingüística. Les llengües del món 
V.C. Diversitat lingüística de les llengües. Varietats dialectals i funcionals 

 
 
METODOLOGIA: 
L’assignatura s’imparteix combinant classes magistrals i debats. Atès el nombre d’alumnes, 
després d’una classe magistral, els debats en grups reduïts reforcen l’aprenentatge, sobretot 
quan es tracta d’aplicar els coneixements teòrics a una realitat simbòlica. L’estudiant no 
només ha de preparar, a fora de l’aula, els continguts de l’assignatura, sinó que se li demana 
que aportin exemples del que han estudiat en els dossiers que se’ls va proporcionant al llarg 
del curs i que fan referència a la temàtica de l’assignatura. 
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AVALUACIÓ:   
A. Exàmens 
B. Exàmens tipus test 
C. Treballs fets a casa 
D. Informes/treballs fets en grup 
E. Participació a classe 
 
Els exàmens compten un 80 % de l’avaluació total; els treballs fets a casa i en grup un 15%; 
la participació a classe, un 5%. Pel que fa a l’examen, consta d’una part tipus test i una altra 
part on l’alumnat ha de demostrar que sap relacionar i ordenar, mitjançant l’expressió escrita, 
els continguts que se li demanen. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
Objectiu 1:  
· L’estudiant ha de demostrar tenir coneixements teòrics sobre comunicació humana. [A] 
· L’estudiant ha de demostrar habilitat per discernir les pautes i els factors que intervenen en 
la interacció humana. [E] 
Objectiu 2: 
· L’estudiant ha de demostrar habilitat per emmarcar culturalment i socialment els fenòmens 
comunicatius [A, D]. 
· L’estudiant ha de posar en joc valors i habilitats de comprensió dels conflictes comunicatius. 
[E] 
Objectiu 3: 
· L’estudiant ha de demostrar coneixements teòrics sobre el signe, la semiòtica i els seus 
àmbits. [A] 
· L’estudiant ha de demostrar habilitats hermenèutiques de discriminació dels elements que 
participen en una representació simbòlica. [D, E] 
Objectiu 4: 
· L’estudiant ha de demostrar coneixements teòrics de pragmàtica. [A] 
· L’estudiant ha de demostrar habilitats d’anàlisi dels actes de parla. [D, E] 
Objectiu 5: 
· L’estudiant ha de demostrar coneixements teòrics i socials sobre els llenguatges naturals. 
[A] 
· L’estudiant ha de demostrar habilitats de comprensió de processos sociolingüístics. [E] 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Tema I: Comunicació i informació. La interacció comunicativa 

(1) ROJAS MARCOS, Luis. Las semillas de la violencia. 5ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 
S.A., 1995. 

(2) WATZLAWICK, P. et al. “Algunos axiomas exploratorios de la comunicación” y "La 
organización de la interacción humana". Teoría de la comunicación humana. 
Barcelona: Herder, 1981, pp. 49-79/115-139. 

 
Tema II: Comunicació, cultura i societat. Conflictes comunicatius 

(3) METZGER, Wolfgang. Los prejuicios. Ensayo de caracterización psicológica y social. 

Barcelona: Herder, 1979. 
(4) ZWEIG, S. "Eros matutinus”. El món d’ahir. Barcelona: El Acantilado, 2003, pp. 92-120. 
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Tema III: A la recerca del sentit: els signes. Semiòtica. Hermenèutica 

(5) PEIRCE, Charles S. “El hombre, un signo”. El hombre, un signo. Barcelona: Crítica, 
1988, pp.117-122. 

(6) ZAMBRANO, M. “La persona humana”. Persona y democracia. Barcelona: Anthropos, 
1988, pp. 114-132. 

 
Tema IV: Eines d’anàlisi pragmàtica i semàntica 

     (7) LYONS, J. “Oraciones dotadas de significado y carentes de significado”. Semántica 

lingüística. Una introducción. Barcelona: Paidós, 1997, p. 159-179.  
     (8) LEECH, G. “Siete tipos de significado” y “Semántica y sociedad”. [...], pp. 27-45/66-89. 

(9) AUSTIN, J. L. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós, 1998 [5a. 
reimpresión], pp. 7-65. 

 
Tema V: L’universal i la diversitat: llenguatge i llenguatges 

   (10) JUNYENT, C. “Entre la maledicció de Babel i el do de llengües” i “L’ecologia del 
llenguatge”. Contra la planificació. Barcelona: Empúries, 1998, pp. 15-34/131-151. 

(11) GADAMER, H-G. “La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo”. Arte y 

verdad de la palabra. Paidós, 1998, pp. 111-130. 
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BRUNER, J. Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza, 1991. 
CURRAN, J.; MORLEY, D.; WALKERDINE, V. [compiladores] Estudios culturales y 

comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el 

posmodernismo. Barcelona: Paidós, 1998. 
FROMM, E.  Tenir o ésser. Barcelona: Calvet i FCE. 
GADAMER, H-G. Arte y verdad de la palabra. Paidós, 1998. 
JAKOBSON, R. “Lingüística i poètica”. Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: 
Edicions 62, 1989, p. 37-78 
LYONS, J.  Semántica.  Barcelona: Teide, 1980. 
MORRIS, C. Fundamentos de la teoría de los signos. Barcelona: Paidós, 1994. 
PEIRCE, C. S. El hombre, un signo. Barcelona: Crítica, 1988. 
SAUSSURE, F. Curs de lingüística general. Barcelona: Edicions 62, 1990. 
VAN DIJK, T. A. (comp.) El discurso como interacción social (2 vols.). Barcelona: Gedisa, 
2000. 
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