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ASSIGNATURA: Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques II 

ESTUDIS: Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques. Facultat de Comunicació 

Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 

CODI:  

 
TIPUS: CURS: Quart SEMESTRE: primer 
CRÈDITS (hores/setmana): 3h.  
CRÈDITS ECTS:  
PROFESSOR: Enric Ordeix  
IDIOMA: Català�
 
 
PREREQUISITS: Haver cursat l'assignatura de Teoria i Tècniques de les Relacions 

Públiques I 

 
CONEIXEMENTS PREVIS: Introducció al màrqueting, a la publicitat i a les relacions 
públiques. 
 
ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: Les assignatures troncals 
de quart curs dins la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de  
Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
�
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: L'assignatura exposa el caràcter pràctic de l'activitat 
professional de les relacions públiques, des d'una panoràmica àmplia de la disciplina i de les 
seves diferents aplicacions professionals, observant la complexitat, dinamisme i possibilitats 
professionals que el mercat ofereix.   
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 

• Donar a conèixer les tècniques i les eines aplicades en les diferents especialitats i 
àmbits d’actuació en relacions públiques. 

• Familiaritzar l'estudiant amb els instruments metodològics necessaris per planificar, 
programar i analitzar l’efectivitat del procés de relacions públiques de les 
organitzacions. 

• Exposar els elements pràctics en què es fonamenta la professió de les relacions 
públiques. 

• Explicar el paper que juga l'activitat de les relacions públiques al si de l'organització, 
en el PL[ de màrqueting, en el PL[ de comunicació, i com, amb les seves aplicacions 
estratègiques i tàctiques, contribueix en la consecució dels objectius de l'entitat. 
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CONTINGUTS:  
 

1. El mercat de les relacions públiques: tendències i estadístiques. 
2. Principis bàsics de gestió: les categories, els rols i les especialitats professionals 

segons siguin els col·lectius destinataris, els sectors d’actuació i les tècniques 
emprades. 

3. Contribució de les relacions públiques a la consecució d’objectius de l’entitat: sistemes 
organitzatius vs. estructures comunicatives. L’esfera del “negoci” en Relacions 
Públiques; la dimensió comercial, FRUSRUDWLYD�i/o institucional��periodística, social o 
dels recursos humans. 

4. Marc professional, ètic i legislatiu. Els diferents codis deontològics que regeixen la 
professió. 

5. Pla Estratègic de Relacions Publiques - Variables i tècniques. 
a. El procés d'auditoria i mètodes de presentació de resultats.  
b. Planificació estratègica 
c. Programació de campanyes 
d. Sistema de control 

6. Casos pràctics 
a. Per especialitats principals VHJRQV�S~EOLFV: 

i. La cultura organitzativa i relacions internes 
ii. La responsabilitat social corporativa. 
iii. El 1HZV�PDNLQJ i la SXEOLFLW\�i la gestió de l'$JHQGD�6HWWLQJ. 
iv. La crisi de confiança. &ULVL�µPDQDJHPHQW
 vs. &ULVL�FRPPXQLFDWLRQ. Pla 

d’actuació tipus. 
v. El cerimonial i el protocol.  
vi. El /REE\LQJ  

b. Per especialitats principals VHJRQV�WqFQLTXHV: 
i. Gestió de grups organitzats:  

− La conferència de premsa 
− El congrés 
− El simposi 
− La convenció 

ii. Gestió de continguts:  
− Comunicació oral 
− Comunicació impresa 
− Web corporativa 
− El portal de l’empleat 

c. Per especialitats principals segons sigui el VHFWRU�HFRQzPLF: 
i. L’administració publica 
ii. ONG’s – fundacions,  
iii. Sectors productius: +HDOWK�&DUH, Gran Consum, Serveis, Industrial, .... 

 
 

 
METODOLOGIA: 
 
El professor contextualitza els conceptes en un entorn pràctic i professional fonamentats en 
l’observació de casos i en el seguiment de l’actualitat. Puntualment els estudiants resoldran 
casos pràctics per grups o individualment.  Els continguts s’exposen per blocs temàtics amb 
el seu context teòric i la seva bibliografia de referència, perquè l’estudiant pugui aprofundir 
àmpliament en el tema. 
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AVALUACIÓ:  A, F i I.  
 
L’examen final és la principal forma d’avaluació de l’assignatura que inclourà els continguts 
exposats a classe, la bibliografia indicada i tot aquell material addicional que pugui 
acompanyar les explicacions –documentació de casos, notícies publicades, etc.-  El 
professor avaluarà els treballs de resolució dels casos desenvolupats, amb les seves 
respectives presentacions. Puntuaran sobre la qualificació global per pujar nota en un màxim 
d’un 15%. Per superar l’assignatura és imprescindible tenir aprovat l’examen final. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L'estudiant ha de demostrar habilitat per aplicar les eines, tècniques i tàctiques 

pròpies de les relacions públiques en l’àmbit professional, segons la situació i 
especialitat. (A, F i I) 

 
Objectiu 2: 

• L'estudiant deu comprendre el funcionament dels instruments metodològics 
necessaris per planificar, programar i analitzar l’efectivitat de l’exercici de les 
relacions públiques de les organitzacions. (A, F i I) 

 
Objectiu 3: 

• L'estudiant ha de demostrar coneixement de les funcions i rols que desenvolupen 
els professionals de relacions públiques i com les seves aplicacions estratègiques i 
tàctiques contribueixen a la consecució dels objectius de l’organització. (A, F i I) 

 
Objectiu 4: 

• L’estudiant ha de conèixer l’activitat professional de les relacions públiques, des 
d’una panoràmica àmplia de la disciplina i les seves diferents aplicacions 
professionals, observant la complexitat, dinamisme i possibilitats professionals que 
el mercat ofereix.  (A, F i I) 
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