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ASSIGNATURA: Sociologia de la Comunicació   

ESTUDIS: COM AUD, PER, PUB I RP 

CODI: SOCOM 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 2    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS (hores/setmana:) 
CRÈDITS ECTS:  
PROFESSOR: Albert Sáez, Joan Sabaté  
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS:  
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Es donen per sabuts tots els coneixements treballats a 
l’assignatura de Sociologia General. 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
L’assignatura ofereix una descripció panoràmica de l’objecte de recerca de la sociologia de la 
comunicació de masses. Al llarg del curs, s’analitzarà el paper dels mitjans de comunicació 
en els processos de canvi social a través de l’estudi de l’estructura de les relacions socials 
que s’estableixen dins dels mitjans i amb la resta d’institucions de la societat. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  

1. Promoure el coneixement, la comprensió i la capacitat d’investigar la comunicació de 
masses a través de l’estudi de les seves configuracions i de les teories i els mètodes 
d’investigació que permeten descriure-les i explicar-les. 

2. Conèixer el paper dels mitjans de comunicació en la construcció social de la realitat 
respecte el conjunt d’interaccions en què participen els individus. 

 
 
CONTINGUTS:  
INTRODUCCIÓ 

• Tecnologia, societat i comunicació 

• El problema dels tipus de comunicació: determinisme tecnològic i determinisme social 

 

I. LA COMUNICACIÓ DE MASSES 

1. De la comunicació de masses a la comunicació mediàtica 

1.1. Evolució històrica del concepte de comunicació de masses 

1.2. Les característiques de la comunicació mediàtica 

2. Democràcia, economia de mercat i cultura de masses 

2.1. Democràcia i mitjans de comunicació 

2.2. La mercantilització de la cultura 
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3. La vida social mediatitzada 

3.1. Les formes de mediació social 

3.2. Copresència i virtualitat, els efectes dels mitjans de comunicació 

 

II. L’ANÀLISI SOCIOLÒGICA DE LA COMUNICACIÓ DE MASSES 

4. Teories socials i teories de la comunicació 

4.1. Les bases psicològiques 

4.2. Apocalíptics i integrats 

4.3. El text mediàtic i el context social 

4.4. El canvi i la regulació 

5. Les investigacions que han marcat l'anàlisi social la comunicació de masses 

5.1. Una visió panoràmica 

5.2. La tradició funcionalista 

5.3. La tradició marxista 

5.4. La tradició estructuralista 

5.5. La tradició interpretativa 

5.6. Situació actual de la recerca sobre comunicació de masses 

 

III. FUNCIONS I ORGANITZACIÓ DELS MITJANS 

6. Els mitjans de comunicació com a nous actors socials 

6.1. La funció social dels mitjans de comunicació 

6.2. L'estructura interna dels mitjans de comunicació 

7. El marc legislatiu i el control social 

7.1. Els poders i els mitjans de comunicació 

7.2. La tradició liberal i la tradició europea: el cas de l'Estat espanyol 

8. L’estructura econòmica de la comunicació de masses 

8.1. Bases econòmiques de la comunicació de masses 

8.2. Tipologia de les institucions mediàtiques 

 

IV. EL DISCURS MEDIÀTIC 

9. La construcció mediàtica de la realitat social 

10. Gèneres de creació o d'interpretació 

10.1. La influència en la creació i el consum cultural 

10.2. Gèneres mediàtics 

11. De l'anàlisi de contingut a la lectura preferida 

11.1. Els contextos de producció 
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11.2. Els continguts manifestos 

11.3. Els contextos de recepció 

12. Omnipotència i impotència del discurs mediàtic 

 

V. LES AUDIÈNCIES DELS MITJANS 

13. Els conceptes d'audiència 

14. Mesurar l’audiència 

14.1. Les teories de l'audiència i les magnituds de mesura 

14.2. Instruments de mesura a Espanya 

15. La fragmentació del consum 

16. L’audiència dels mitjans interactius: la revenja del receptor 

 

VI. ELS EFECTES DELS MITJANS 

17. Els efectes a curt i llarg termini 

17.1. El debat sobre els efectes dels mitjans de comunicació 

17.2. Mitjans de comunicació i canvi social 

 
 
METODOLOGIA: 
L’assignatura s’imparteix en classes magistrals on es desenvolupa el contingut del temari en 
tres grans àrees: una introducció al concepte de comunicació i les diferències existents entre 
la comunicació de masses i d’altres formes de comunicació (blocs Introducció i I); una 
descripció de les diferents escoles sociològiques que han teoritzat sobre el paper dels 
mitjans de comunicació a la societat (bloc II) i, finalment, un recorregut sociològic pels 
diferents elements que configuren l’activitat pròpia dels mitjans de comunicació (blocs III, IV, 
V i VI).  
S’oferiran exemples de l’actualitat per reforçar l’exposició teòrica i es valorarà la participació 
de l’estudiant, mitjançant l’aportació de més exemples relacionats amb el contingut del 
temari. 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Examen 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha d’entendre el paper de les formes de comunicació en la configuració 

de les relacions socials en referència a les tecnologies disponibles [A]. 
• L’estudiant ha de distingir els conceptes de comunicació de masses i de 

comunicació mediàtica [A]. 
• L’estudiant ha de comprendre que la comunicació de masses és el resultat del 

context sociocultural de les anomenades societats avançades [A]. 
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• L’estudiant ha de conèixer el pes de les relacions socials mitjançant els mitjans de 
comunicació respecte al conjunt d'interaccions en què participen els individus [A, J]. 

• L’estudiant ha de tenir una visió panoràmica de les diverses perspectives 
sociològiques que han estudiat la comunicació de masses, així com aprofundir en 
els autors més influents de la disciplina [A]. 

Objectiu 2: 
• L’estudiant ha d’identificar els mitjans de comunicació com a institucions de 

mediació social i els actors que hi participen [A]. 
• L’estudiant ha d’entendre quins són els mecanismes que legitimen els mitjans de 

comunicació en les societats avançades [A]. 
• L’estudiant ha de comprendre l’actuació dels mitjans dins de l’àmbit de les 

institucions econòmiques [A]. 
• L’estudiant ha d’entendre que la realitat social sempre és una realitat construïda i 

que els mitjans la representen amb la seva lògica [A]. 
• L’estudiant ha d’aplicar el concepte d'influència a l'estudi de la creació i el consum 

mediàtic [A]. 
• L’estudiant ha d’identificar els diversos mètodes d'anàlisi del contingut dels mitjans 

de comunicació [A]. 
• L’estudiant ha d’analitzar els límits dels mitjans de comunicació per a imposar la 

seva representació de la realitat [A]. 
• L’estudiant ha de conèixer les diverses concepcions de l'audiència en les formes de 

comunicació presencial i virtual [A]. 
• L’estudiant ha d’identificar els diversos sistemes de control i estudi de les audiències 

dels mitjans de comunicació [A]. 
• L’estudiant ha de conèixer com el procés de digitalització canvia la manera 

d'organitzar i mesurar les audiències mediàtiques [A]. 
• L’estudiant ha d’identificar les principals aportacions de la teoria social a l'anàlisi 

dels efectes de la comunicació de masses [A]. 
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