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Seminaris VII/VIII - Comunicació Corporativa i RP -  Kathy Matilla 

 
 
Coneixements previs 
 
Coneixement teòrics sobre les eines bàsiques de Relacions Públiques i 
Comunicació Corporativa, adquirits durant el decurs de la carrera: 
 

- “Publicity” (molt especialment redacció de notes de premsa, on es 
detecta una forta deficiència específica, emmarcada en una carència 
redaccional generalitzada i en progressiva decadència) 

- Patrocini (de producte, de marca i corporatiu) 

- “Fundrising” (institucional, empresarial i polític) 

- Creació i producció d’esdeveniments (de producte, de marca i 
corporatius): 

• “Showrooms” 

• Presentacions 

• Convencions 

• Inauguracions 

• 1es. Pedres 

• Recepcions 

• Fires 

• Congressos 

• Simposiums, etc. 

- Comunicació Interna 

- “Publics Affairs” 

• Comunicació de vulnerabilitat i risc (en especial com fer un 
Manual de crisi)  

• Gestió de la Comunicació en situacions de Crisi 

• Formació i “training & coaching” de portaveus 

• “Lobbying” 

- Polític 

- Empresarial 

- de Grups d’interès 

- Mecenatge corporatiu 

- Gestió de la Identitat visual 

- Relació amb els mitjans de comunicació 
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- Protocol empresarial, institucional i d’estat 

- Cerimonial institucional i d’estat 

- Comunicació d’atenció al client 

 
Coneixements teòrics sobre el procés estratègic de Relacions Públiques i 
Comunicació Corporativa: 
 

- Com fer un DAFO 

- Com fer un mapa de públics 

- Conceptes d’Imatge pública i d’Imatge Corporativa 

- El “brief” de Relacions Públiques i Comunicació Corporativa 

- El procés de planificació estratègica: el model a seguir 

- Com dissenyar i dur a terme un Pla de R.P. i Comunicació 
corporativa 

- Les Auditories de percepcions (en especial el P.I.C.-Perfil d’Imatge 
corporativa i la Teranyina de Bernstein) 

- Les diverses auditories de comunicació 

- Criteris d’avaluació de l’eficàcia i de la rendibilitat d’un programa o 
pla d’acció 

 
 
 
Objectius específics 
 
El seminari especialitzat de Relacions Públiques i Comunicació Corporativa 
té com objectiu primari el desenvolupament dels aspectes pràctics dels 
coneixements teòrics adquirits pels alumnes en el seu recorregut curricular, 
per tal de capacitar-los pel que fa al seu futur desenvolupament 
professional, tant si aquest s’adreça a l’agència, com si ho fa a l’empresa o 
a les institucions. Per aquest motiu, l’orientació del seminari és de caire 
eminentment pràctic i es fonamenta en l’eix prioritari de la reflexió crítica 
permanent.  
 
De manera transversal, es plantegen també altres objectius, de caire més 
individual en molts aspectes, com ara potenciar les iniciatives (proactivitat), 
la capacitat de treballar en equip, el desenvolupament d’habilitats diverses 
relacionades amb el futur exercici professional, la capacitat d’anàlisi i de 
síntesi, com fer presentacions (forma, continguts, comunicació verbal i no 
verbal, tons i estils, utilització de terminologia adequada), gestió de 
reunions (convocatòries, ordre del dia, informes de reunions), entre 
d’altres. 
L’objectiu secundari es centra en que els alumnes adquireixin una visió 
global del mosaic que constitueixen les seves futures àrees d’actuació 
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professional: agències i gabinets de consultoria, d’un costat, i d’empreses i 
institucions diverses, de l’altre, per tal d’acotar i perfilar la recerca de la 
seva primera feina en un marc concret i, alhora, d’identificar la seva 
vocació d’especialització (sector d’activitat, especialització en eines 
concretes o en generalisme, etc.). En aquest mateix context es situa 
l’endinsament en la metodologia de treball d’una agència, que permet, 
alhora, entendre la metodologia emprada del costat del client. 
 
 
 
Continguts del programa 
 

- Petita síntesi teòrica per tal d’unificar criteris i avaluar la qualitat de 
la base de coneixements del grup: breu descripció de les eines de 
R.P. i Comunicació corporativa i del model aplicat de Planificació 
estratègica. 

 
- Realitzacions de casos pràctics a partir d’un brief de situació aportat 

pel tutor, que obliga al disseny d’una planificació estratègica per tal 
de plantejar uns objectius i una tàctica per a resoldre el problema de 
comunicació identificat al cas. 

 
- Observatori mediàtic permanent (generalista i professional) 

 
- Realització d’un “book” de treballs fets durant la carrera i a les 

pràctiques professionals 
 

- Realització d’un Curriculum Vitae ben diferenciat/original i redacció 
d’una carta de presentació  

 
- Treball final de carrera: com fer un pla estratègic de comunicació per 

tal d’aconseguir una entrevista de treball 
 

- Diverses tutories individuals amb els alumnes 
 
 
 
Metodologia 
 
En una primera etapa, els alumnes han de constituir-se com agència de 
R.P. i Comunicació Corporativa, per tal de poder desenvolupar el “rol” 
d’agència i treballar amb una sèrie de futurs “clients”: 
 

- DAFO de l’entorn competitiu professional 

- Mapa de posicionament d’agències i consultories 

- Elecció estratègica de la tipologia d’agència 
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- Construcció de l’organigrama i de les funcions de les diverses àrees 
directives 

- Procés administratiu de constitució i de funcionament d’una agència 
(nom, constitució de la societat, sistemes de finançament i possibles 
subvencions, elecció de la seu social, contractes, nòmines, sous a 
percebre, pressupostos, factures, OTs, creació de la identitat visual, 
etc.) i construcció del “business plan”.   

 
Posteriorment, pel desenvolupament dels casos pràctics, que es duen a 
terme amb caràcter setmanal, s’aplica el mètode clàssic del cas de la 
Universitat de Harvard: 
 

- Entrega d’un brief de situació per part del tutor, que planteja 
diverses conflictes empresarial i/o institucionals que poden ser 
resolts mitjançant l’aplicació de diverses eines de R.P. i 
Comunicació corporativa 

- Sessió grupal de contrabriefing amb el tutor, si s’escau 

- Treball en grup en tots el casos 

- D.A.F.O. previ per tal de contextualitzar la situació descrita al cas 

- Identificació del problema de negoci i del de comunicació 

- Mapa de públics. Identificació dels públics rellevants 

- Decisió estratègica 

- Creació dels missatges claus 

- Elecció de tàctiques 

- Disseny del pla d’acció 

- Calendari d’actuació 

- Sistemes d’avaluació 

- Presentació verbal de cada un dels casos al “client” (paper 
desenvolupat pel tutor), amb suport visual en Power-Point 

- Confecció de l’ordre del dia de temes a tractar a l’inici de cada 
sessió 

- Confecció d’un informe de reunió amb posterioritat a cada sessió 
 
Observatori mediàtic, molt especialment el de caire professional (revistes 
del sector) 
 
Tutories individuals 
 
 
 
Criteris i sistema d’avaluació 
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Els criteris que fonamenten el sistema d’avaluació és doble. D’una banda 
es valora la capacitat estratègica adquirida per cada alumne i l’aplicació 
dels coneixements teòrics previs, mitjançant el procés de desenvolupament 
dels diversos casos. D’altra banda s’avaluen els trets individuals 
(proactivitat i aportacions, habilitats directives, capacitat de síntesi, interès, 
participació, etc.). Tot plegat això constitueix el 80% de la nota final. 
 
El 20% restant correspon al treball final de seminari i de carrera. 
 
L’assistència a classe és obligatòria. 
 
 
 
Bibliografia 
 
Bibliografia de lectura obligatòria: 
 
CAPRIOTTI, P., Comunicación estratégica de la imagen corporativa, 
Barcelona: Ariel, 1999 

XIFRA, J., Planificación estratégica de las Relaciones Públicas, Barcelona: 
Paidós, 2005 
 
 
Bibliografia de recolzament: 
 
WILCOX, D.L., CAMERON, G.T., Relaciones Públicas. Estrategias y 
Tácticas, Madrid: Pearson Educación, 2005 

GRUNIG, JE., HUNT, T., Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: 
Gestión 2000, 2000 
 
A més de diversa bibliografia monogràfica en funció de les demandes 
concretes formulades pels alumnes i també de les necessitats formatives 
concretes detectades durant el decurs del seminari. 
 
 
Materials complementaris 
 

- Casos aportats pel tutor 

- Revistes tècniques i professionals (disponibles a la biblioteca de la 
facultat)  

 
 

 

Barcelona, juny de 2006 


