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ASSIGNATURA: Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques I 

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

Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 

CODI:  

 
TIPUS: CURS: tercer   SEMESTRE: segon 
CRÈDITS (hores/setmana): 3h.  
CRÈDITS ECTS:  
PROFESSOR: Enric Ordeix  
IDIOMA: Anglès�
 
 
PREREQUISITS: Haver cursat l’assignatura d’Introducció a la Publicitat i a les Relacions 

Públiques 

CONEIXEMENTS PREVIS: Introducció al màrqueting, a la publicitat i a les relacions 
públiques. 
 
ASSIGNATURES QUE S'HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: Les assignatures troncals 

de tercer 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 conceptual i teòric de 
l'activitat professional de les relacions públiques. Vol fer descobrir a l’alumne les tècniques i 
eines d’ús i, alhora els instruments metodològics per planificar, programar i analitzar-ne 
l’efectivitat, des d'una panoràmica àmplia de la disciplina.  
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
�

• Explicar el marc teòric en què se sustenta la teoria de les relacions públiques 
• Explicar els corrents i models acadèmics existents en relacions públiques. 
• Determinar la diferència significativa entre les diferents àrees disciplinars en l’àmbit de 

la comunicació. 
• 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. 
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CONTINGUTS:  
 

1. El concepte de les Relacions Públiques. Vinculacions multidisciplinars amb les 
ciències socials i amb altres disciplines professionals de la comunicació.  

2. Conceptes bàsics: funcions socials, rols, sistemes organitzatius, estructures 
comunicatives. Principis de la direcció i gestió de la dimensió interna i externa de les 
RP  

3. Contextualització professional. Situació i dades del mercat de les RP. Reptes en 
l’àmbit europeu. Marc professional, ètic i legislatiu. 

4. El procés de les relacions públiques. El promotor, l’executor i el receptor. 
 

5. La planificació i la programació. El procés d'auditoria i mètodes de presentació de 
resultats.  

6. La cultura organitzativa: característiques, components i funcions bàsiques. Efectes i 
oportunitats. 

7. Els relacions internes en les organitzacions: elements, estructura i funcions. 
 

8. La responsabilitat social corporativa. Concepte bàsic. Aplicació estratègica i tàctica 
del concepte. 

9. Relació i gestió dels mitjans de comunicació. El 1HZV�PDNLQJ, la SXEOLFLW\�i la gestió 
de l¶$JHQGD�6HWWLQJ� Eines de treball utilitzades. 

10. La crisi de confiança. &ULVL�µPDQDJHPHQW
 vs. &ULVL�FRPPXQLFDWLRQ. Pla d'actuació i 
simbiosi entre prevenció, risc i gestió de la qualitat. 

11. Les relacions institucionals: el  /REE\LQJ, el cerimonial i el protocol.  
12. Les tècniques i eines: 

-Gestió de grups organitzats: el congrés, el simposi, la conferència, la convenció, 
entre d’altres. 

-Gestió de continguts: Comunicació oral i escrita. Comunicació impresa i RQ�OLQH��
�

���� Tendències en els RP desenvolupada des d’un departament o des d’una agència. �
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
>YHUVLy�HQ�DQJOqV@�
�

��� (O�FRQFHSW�RI�3XEOLF�5HODWLRQV��0XOWLGLVFLSOLQDU\�OLQNDJHV�ZLWK�VRFLDO�VFLHQFHV��/LQNDJHV�
ZLWK�RWKHU�FRPPXQLFDWLRQ�GLVFLSOLQHV��

��� %DVLFV�FRQFHSWV��VRFLDO�IXQFWLRQV��UROHV��RUJDQLW]DWLRQDO�V\VWHPV��FRPPXQLFDWLRQDO�
HVWUXFWXUHV��0DQDJHPHQW�SULQFLSDOV��RI�WKH�35�LQWHUQDO�GLPHQWLRQ�DQG��WKH�35�H[WHUQDO�
GLPHQWLRQ��

��� 3URIHVVLRQDO�FRQWH[WXDOL]DWLRQ��0DUNHW�VLWXDWLRQ�DQG�ILJXUHV��(XURSHDQ�WUHQGV��
��� 7KH�3XEOLF�5HODWLRQ�SURFHGXUH��7KH�SURPRWHU��WKH�H[HFXWRU�DQG�WKH�UHFHLYHU���
��� 3ODQQLQJ�DQG�SURJUDPPLQJ��7KH�DXGLW�SURFHVV��FXUUHQW�PHWKRGRORJLHV�DQG�ZD\V�WR�

SUHVHQW�UHVXOWV���
��� 2UJDQL]DWLRQDO�FXOWXUH��&KDUDFWHULVWLFV��FRPSRQHQWV�DQG�EDVLF�IXQFWLRQV��2SSRUWXQLWLHV�

DQG�HIIHFWV���
��� ,QWHUQDO�2UJDQL]DWLRQDO�5HODWLRQV��HOHPHQWV��VWUXFWXUH�DQG�IXQFWLRQV��
��� 7KH�&RUSRUDWH�6RFLDO�5HVSRQVLELOLW\��%DVLF�FRQFHSW���6WUDWHJ\�DQG�WHFKQLTXHV���
��� 0HGLD�UHODWLRQV��7KH�1HZV�PDNLQJ��WKH�SXEOLFLW\�DQG�WKH�$JHQGD�6HWWLQJ�PDQDJHPHQW��

SURFHGXUH��:RUNLQJ�WRROV��
����&ULVLV�PDQDJHPHQW�YV��&ULVLV�FRPPXQLFDWLRQ��7KH�DFWLRQ�SODQ���
����3XEOLF�DIIDLUV��LQVWLWXWLRQDO�UHODWLRQV��SURWRFRO�DQG�OREE\LQJ��
���
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����7HFKQLTXHV��
D�� �*URXS¶V�WHFKQLTXHV��7KH�FRQIHUHQFH��WKH�V\PSRVLXP��D�FRQYHQWLRQ��D�SDQHO��

HWF��
E�� �0DQDJLQJ�FRQWHQW¶V�WHFKQLTXHV��2UDO�DQG�ZULWLQJ�FRPPXQLFDWLRQ��3ULQWHG�DQG�

RQ�OLQH��
13. 7UHQGV�LQ�3XEOLF�5HODWLRQV�ZLWKLQ�WKH�,Q�KRXVH�DQG�DJHQFLHV�35�PDQDJHPHQW�   

 
 

METODOLOGIA: 
 
El professor exposarà el context de cadascun dels punts del temari i, puntualment, els 
estudiants hauran de presentar algun treball o reflexió sobre el temari que es tracti. Els 
continguts que es donin a classe és indicatiu  perquè l’estudiant hi aprofundeixi àmpliament  
a través de la bibliografia o bé d’altres fonts.  
 
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 comprendre 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 ha de conèixer els autors i corrents que han aportat la metodologia 
necessària 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 potencialitats estratègiques 
i tàctiques en la consecució d’objectius de les entitats. (A, F i I) 
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