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ASSIGNATURA: Introducció a la Publicitat i les Relacions Públiques 

ESTUDIS: Per, Pub RP, Com Aud 

CODI: IPUB 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 2    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 6 CRÈDITS 
CRÈDITS ECTS: 4,8 CRÈDITS 
PROFESSOR: Víctor Curto, Montserrat Guillén, Josep M. Picola, Eva Santana 
IDIOMA: Català/castellà 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 - Teoria General de la Comunicació 

- Màrqueting conceptual 
- Principis de planificació  estratègica: investigació, importància de l’establiment d’objectius 
i estratègies, mètodes i processos 
- Variables del màrqueting mix 
- Aspectes fonamentals del mix de comunicació 

 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  

Utilitzant com a punts de partida la marca i els components del mix de comunicació, 
l’assignatura analitza la funció de la Publicitat i les Relacions Públiques dins l’empresa, el 
seu marc conceptual i el seu reflex en la realitat social actual. 

Tanmateix, estableix una visió global de l’activitat professional dins d’aquest sector, per tal 
de presentar els principals actors, eines i tècniques que formen part del procés de 
Comunicació Empresarial, i les seves interaccions. 

 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  

• Definir i presentar els conceptes, subjectes i processos bàsics de la comunicació 
empresarial i institucional, amb especial èmfasi en la terminologia pròpia del sector. 

• Situar l’activitat empresarial del sector de la Publicitat i les Relacions Públiques dins la 
societat. 
• Dotar d’elements que permetin ratificar la seva opció als estudiants matriculats a 
l’especialitat de Publicitat i Relacions Públiques, així com oferir l’oportunitat de conèixer la 
realitat de la comunicació empresarial als estudiants que es llicenciaran en periodisme o 
comunicació audiovisual. 
 

CONTINGUTS:  

I. LA QUARTA “P” DEL MÀRQUETING MIX 
1. Coherència i interrelació de les quatre “pes” 
2. Eines convencionals de comunicació aplicada al màrqueting  
3. Noves formes d’impulsió 
4. Decisions sobre el mix de comunicació 
 
II. LA MARCA 
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1. Definició i tipologia 
2. Gestió d’imatge de marca 
3. Fomes de comunicació de la marca 
4. Marques i globalització: la marca com icona cultural 
 
III. LA PUBLICITAT 
1. Definicions 
2. Breu recorregut històric 
3. Situació actual de la Publicitat 
4. Els subjectes de la Publicitat 
4.1. L’anunciant 
4.2. L’agència 
4.3. Els mitjans 
4.4. El receptor de la comunicació publicitària 
5. El procès de comunicació publicitària 
5.1. Del brífing als objectius de publiciitat 
5.2. Investigació 
5.3. Estratègia publicitària bàsica 
5.4. Plantejament creatiu 
5.5. Plantejament de mitjans 
5.6. Producció 
5.7. Control 
6. Entorn ètic i legal de la Publicitat 
7. Organismes i associacions professionals 
 
IV. LES RELACIONS PÚBLIQUES 
1. Gènesi, concepte i finalitat de les Relacions Públiques 
1.1. Marketing Communications 
1.2. Corporate: comunicació interna i comunicació externa 
2. Comunicació corporativa vs. Comunicació de consum 
3. El sector professional de les R.P. Perfils professionals 
4. El procés de comunicació de les R.P.: objectius, estratègies, tàctiques i tècniques 
5. Perfils professionals 
6. Aspectes deontològics 
7. Organismes i associacions professionals 
 
V. NOVES TENDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ EMPRESARIAL  

 

METODOLOGIA: 
Classes magistrals que s’il·lustraran, en la mesura del possible, amb casos, exemples i 
aportacions relacionades amb l’actualitat de la comunicació professional.  
   
AVALUACIÓ:   
Per a superar l’assignatura, l’estudiant haurà d’aprovar una prova final, el contingut del qual 
es recolzarà en les explicacions del tutor, les ampliacions documentals i exemples treballats 
en classe, així com els llibres de lectura obligatòria indicats. L’examen final constarà d’un 
apartat tipus test (70% de la nota final) i el desenvolupament d’una pregunta oberta (20%). 
El 10% restant es completa amb l’avaluació de la participació a classe i exercicis puntuals a 
realitzar dintre i fora de l’aula.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
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 Objectiu 1:  
• L’estudiant ha de demostrar que coneix i és capaç d’utilitzar correctament la 

terminologia i els conceptes exposats als llarg del quadrimestre.  
 Objectiu 2:  

• L’estudiant ha de demostrar que és coneixedor dels perfils professionals propis del 
sector, i dels principals processos i estructures de la professió. 

 Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de demostrar que és coneixedor de l’ordenament deontològic i 

jurídic propi del sector.  
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 

• CRAINER, S. El verdadero poder de las marcas. Madrid: Eresma & Celeste Ediciones, 
1997 

• FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la Publicidad. 
Sevilla: Comunicación Social, 2005 

• HERREROS, M. La Publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: 
Pòrtic, 2000. 

• GRUNIG, J. I HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000 

• REINARES, P.J. i PONZOA, J.M. Marketing Relacional. Madrid: Prentice Hall, 2002 

• TERMCAT Diccionari de Comunicació Empresarial, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 
1999 

 
En el decurs del quadrimestre, cada professor podrà afegir nous títols, capítols de llibres o 
referències d’articles de revistes i diaris, dels quals comunicarà el seu valor per a l’examen 
final. 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI:   
 

� ARENS, W. R. Contemporany Advertising New York: McGraw-Hill, 2003 (8ª ed.) 
� EGUIZABAL, R. Historia de la publicidad, Madrid, Eresma & Celeste, 2001 
� MEEKER, M., Publicidad en internet Barcelona: Granica, 2003 
� RIES, A. Y RIES, L. La caída de la publicidad y el auge de las relaciones 

públicas, Barcelona: Ed. Urano 
� WELLS, W. D., BURNETT, J. J. y MORIARTY, S. Advertising: principles and 

practice Prentice Hall, New Jersey, 2003 (3ª ed.) 
 
PREPARAT PER:  Curto, Víctor; Guillén, Montserrat; Picola, Josep Mª. 
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