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Relacions Públiques en Sectors Específics
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Titulació Tipus Curs Semestre

2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

L'alumnat ha d'haver aprovat l'assignatura de Teoria i Estructura de les Relacions
Públiques.

Objectius

Presentar a l'alumnat les relacions públiques des de diferents i disruptives perspectives, així com el
valor que aporten al negoci les estratègies de comunicació empresarial ben gestionades.

Desenvolupar l'esperit crític necessari per conèixer i analitzar en profunditat negocis, productes, serveis
i empreses de sectors diversos de manera que sigui possible construir-ne accions de RRPP concretes.

Comprendre la funció de les relacions públiques com a eina de comunicació efectiva per tot tipus
d'organitzacions.

Competències

Analitzar les dades dels mercats (competència, imatge de marca) per a l'elaboració d'un pla de
comunicació.
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i
organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Descriure la naturalesa de les relacions d'intercanvi entre empreses-anunciants i consumidors.
Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories,
esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).

Continguts
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Continguts

Introducció a les relacions públiques per sectors específics.
Les RRPP en l'entorn de les start-ups i les pimes. Accions efectives amb poc pressupost.
Els esdeveniments en entorn multinacional (B2B i gran consum). Cas pràctic.
Les relacions públiques al sector del motor. Gung-Ho i Cross cultural Awareness, la perspectiva
internacional.
Les relacions públiques al tercer sector. La perspectiva de les ONG's.
Les relacions públiques en entorn Tecnològic. Clústers de Bellesa i de l'Automoció de Catalunya.
Les relacions públiques en el context polític i en un procés electoral. Cas pràctic.
Product Placement i Branded Content. Una aproximació a les noves accions de comunicació, visibilitat i
notorietat.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna
modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats
sanitàries.
Les classes seran molt dinàmiques, amb molts casos pràctics, convidats experts,
debat participatiu, exercicis i poc contingut teòric. En ocasions portarem la realitat a
l'aula.
El sistema d'aprenentatge es centrarà en el learning by doing o learning on the job. Hi
haurà diverses sessions amb la presència de professionals convidats d'empreses que
presentaran casos reals. A partir d'aquests exemples l'alumnat farà un treball a classe
que es podrà complementar a casa abans d'entregar-lo al professorat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 52,5 2,1 1, 2, 3

Tipus: Supervisades

Pràctiques de classe 7,5 0,3 1, 3

Tipus: Autònomes

El·laboració projecte de RRPP de l'assignatura 82,5 3,3 1, 3

Avaluació

LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ SÓN:
- Activitat A, Assistència i participació a classe. 10% sobre la qualificació final
- Activitat B, Treball en grup. Pla de RRPP per a una empresa. 50% sobre la qualificació final
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- Activitat B, Treball en grup. Pla de RRPP per a una empresa. 50% sobre la qualificació final
- Activitat C, Assistència a seminaris 40% sobre la qualificació final...
Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en totes les activitats.

Treball en grups

Pla de relacions públiques per una empresa (el professor escollirà la marca). El projecte
serà defensat per l'alumnat al final del semestre a l'aula en format presentació
d'agència. El treball es presentarà en PowerPoint en una exposició de no més de 30
minuts per grup.

Caldrà adjuntar una memòria en Word en la que constarà com s'ha realitzat la proposta,
els dubtes que el treball plantegi en la seva elaboració i les solucions aportades. Articles
que posin en context l'empresa, estratègia, calendari, accions, objectius, pressupost,
etc.

El professorat tindrà en compte la qualitat dels conceptes exposats, l'oratòria i seguretat
en l'exposició, l'originalitat en la posada en escena i, entre d'altres, la identitat visual de
la presentació en el seu conjunt.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, excepte
l'assistència i la participació, el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de
l'assignatura.
Per poder-se presentarala recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3,5. Les
activitats que queden excloses del procés de recuperació són els seminaris.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació 10% 1 0,04 1, 2, 3

Projecte de RRPP per l'assignatura. Pla de comunicació i RRPP de
temàtica de lliure elecció.

50% 5 0,2 1, 2, 3

Treball a classe en casos reals (empreses, etc.)de RRPP en format de
"realitat a l'aula".

40% 1,5 0,06 1, 2, 3
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Programari

En una de les sessions de l'assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin
respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura o mòdul.

No cal cap tipus de programari.
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