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1. Presentació de l’assignatura
Comunicació i Persuasió és una assignatura del bloc metodològic del
màster universitari en Comunicació Social en la qual s’ofereix a
l’estudiant una formació multidisciplinària per analitzar els discursos
persuasius que es vehiculen a través dels diferents mitjans de
comunicació.
L’assignatura té com a objectiu principal dotar els alumnes dels
coneixements metodològics i les habilitats necessàries que els
permetin desenvolupar estratègies d’identificació, d’anàlisi i
d’avaluació dels elements persuasius que estructuren els discursos
mediàtics. Entre els objectius secundaris que persegueix aquesta
matèria destaquen els relacionats amb els processos de producció de
missatges persuasius, atenent les característiques pròpies d’aquest
tipus de comunicació. D’aquesta manera s’espera aconseguir la
familiarització amb l’anàlisi dels factors que contribueixen a produir
efectes persuasius i amb els mètodes d’identificació i medició
d’aquests efectes.

2. Competències que s’han d’assolir
2.1. Competències específiques

Dominar els mètodes i les tècniques d’investigació de les ciències
socials i humanes aplicades a objectes nous en el camp de la
comunicació, mitjançant la recollida i l’anàlisi sistemàtic de dades.
Relacionar les elaboracions conceptuals, comprendre els marcs
teòrics i els enfocaments que modifiquen el coneixement científic en
l’àmbit de la comunicació.
Operar amb dades d’investigació quantitativa i qualitativa, a través
dels instruments d’anàlisi d’aquestes dades per aplicar-los al procés
d’investigació.
Actualitzar-se constantment sobre l’estat de la qüestió dels camps
d’investigació (coneixement) en els quals els grups del Departament
de Comunicació de la UPF investiguen, i en el marc que l’estudiant
haurà de desenvolupar la seva pròpia carrera investigadora.

2.2. Competències pròpies
- Identificar i analitzar les estratègies persuasives presents en els
components narratius i argumentatius dels missatges lingüístics,
visuals i audiovisuals.
- Comprendre i relacionar els diferents marcs teòrics i metodològics
que s’han desenvolupat al voltant de la comprensió de les estratègies
persuasives inscrites en els diferents tipus de discursos.
- Aprendre a reconèixer la intencionalitat dels emissors mitjançant
l’anàlisi dels frames presents en els textos.
- Comprendre els processos de producció
estratègies de selecció d’ítems comunicatius.
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- Relacionar els marcs interpretatius de missatges amb els objectius
de comunicació que pretenen els missatges.
- Aplicar tècniques pròpies de l’anàlisi de contingut als missatges
persuasius.

3. Continguts
Programa
Tema 1.Narració i persuasió
Funcions persuasives i incitatives de la narració. Estratègies
persuasives i nivells de configuració de la narració. Dels nivells
axiològics als nivells de formalització plàstica. Persuasió en el nivell
de l’enunciat i persuasió en el nivell de l’enunciació. Anàlisi de la
narrativitat en la publicitat i en la propaganda electoral
Tema 2.Argumentació i persuasió
L’argumentació i les interaccions comunicatives polèmiques.
L’estructura fonamental dels arguments. Tipus d’arguments. Anàlisi
de l’argumentació en la publicitat i en la propaganda electoral.
Tema 3. Framing i persuasió
La teoria del framing aplicada als mitjans de comunicació. Funcions
dels frames en la construcció del discurs persuasiu. El framing com a
interpretació de la realitat social.
Tema 4. Els frames com a estructures mentals d’interpretació
Tècniques d’anàlisi habituals en la identificació dels frames. Aplicació
metodològica del model dels cercles concèntrics de Reese.
Tema 5. Processament cognitiu i emocional de missatges
persuasius
Les emocions en la ment del receptor. Processos mentals en la presa
de decisions. Interaccions entre el cervell emocional i el racional,
entre automatismes i deliberació. La dimensió mobilitzadora de les
emocions. La dimensió cognitiva de les emocions. Gestió dels
estímuls emocionalment competents.
Tema 6. Estratègies de comunicació cognitiva i emocional per
a la persuasió
Fases de la comunicació persuasiva. Característiques expressives del
missatge persuasiu. Elements persuasius del llenguatge verbal i
corporal. Elements persuasius visuals i de context.
Tema 7. Metodologia d’anàlisi dels efectes de la comunicació
persuasiva: percepció, atenció i memòria

Anàlisi dels efectes de la comunicació perceptiva. Anàlisi dels
processos cognitius d’atenció i memòria.
4. Avaluació
Sistemes d’avaluació
Treball individual
Participació en discussions i seminaris
TOTAL

Ponderació %
90
10
100

Treball individual: consistirà en un treball analític de l’estructura
dels missatges persuasius i/o dels seus efectes, segons els diversos
models d’anàlisi d’investigació desenvolupats a l’assignatura.
Participació en discussions i seminaris: consistirà en la
intervenció activa en les feines i els debats que es desenvolupen en
les diverses sessions d’aplicació pràctica de les diferents
metodologies.
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5.3. Recursos didactics
Es facilitaran durant el desenvolupament de les classes.

6. Metodologia
D’acord amb els objectius d’aprenentatge –conèixer, comprendre,
aplicar i avaluar metodologies d’anàlisi de contingut i del discurs en
comunicació–, el curs s’organitzarà a partir de:
Activitats presencials:
 Sessions de classe expositives basades en l’explicació del professor



Seminaris de discussió sobre lectures prèviament assignades
Presentació i discussió a classe de millores en els treballs
d’investigació individuals
 Tutories presencials, eventualment completades amb suport
telemàtic com ara correu electrònic i recursos de la intranet de la
UPF.
Activitats no presencials
 Pràctiques orientades a l’aprofundiment de l’estudiant sobre els
conceptes explicats a les classes i als seminaris, mitjançant la seva
aplicació a dades reals
 Realització de treballs individuals

