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Escola EINA 

Programa d'Introducció a la Comunicació 

Anna Carrascal I Miquel de Moragas 

1. La dimensió global de la comunicació 

L'Univers com a conjunt de sistemes interactuant; intercanvi energia-informa

ció. Comunicació i vida: processament d'informació externa per part dels or-

ganismes. La comunicació animal. Especifitat de la comunicació humana. El 

llenguatge: modalitzador del pensament i instrument de comunicació. 

2. Els models de la comunicació 

Els esquemes de Shannon i de Lasswell. Els elements: emissor, receptor, mis-

satge, canal i referent. El procés: informació, comunicació, interactivitat, 

diàleg, transmissió. Persuassió i interpretació. 

3. Nocions bàsiques de semiòtica: el signe 

La mediació dels signes. Significat i significant. Expressió i contingut. 

Sistema-llengua-codi I procés-parla-manifestació. Concepte triàdic de signe. 

Tipologia bàsica del signe: index, icona i s!mbol. Les dimensions de la semio

si: sintàctica, semàntica i pragmàtica. 

4. Nocions bàsiques de semiòtica: el text 

Discurs i text. Organització sintàctica d6: text. Nocion• òe ~àntiea. Els 

conceptes de significat. El referent. Denotació i connotació. La pragmàtica: 

text i context. Situacions de comunicació. La retòrica. 

S. El llenguatge verbal 

Funcions comunicatives. Els actes de llenguatge. Funcions cognitives: socialit

zació, modelització del m6n. El cas dels nens salvatges. 

6. La comunicació no verbal 

Efectes de 1 'entorn. Territori i espai personal. Aparença física i manera de 

vestir. ~bviments i postures. El tacte. Les expressions facials. La mirada. 

El to. Emissió i recepció de senyals no verbals. La imatge personal en la in-

terrelació quotidiana. 
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7. La imatge visual 

La imatge dintre dels processos cognitius i comunicatius. Tipus d'imatges: 

gràfiques, esquemàtiques i figuratives. La importància de la imatge a la 

societat actual. El poder de la imatge. 

8. Els mitjans de comunicaci6 social 

Nocions bàsiques de la història i evoluci6 dels mass media. Els mass media en 

la societat actual: la premsa, la ràdio, la televisi6 i el cine. 

9. Altres media de comunicaci6 

La publicitat. Les relacions p~bliques. La creaci6 d'imatges polítiques, ins

titucionals, comercials. 

10. Les funcions i els efectes de la comunicaci6 

Nocions bàsiques de funcionalitat de la oomunicaci6 de masses. Informaci6 i 

entreteniment. Informaci6 i economia. Informaci6 i consens. Esquemes sociolò

gics i psicològics de la interpretaci6 dels efectes de la oomunicaci6. 

11. La oomunicaci6 del futur 

El concepte de telemàtica. La centralitat de la informaci6 a la societat 

postindustrial. Els nou media, els nous serveis i els nous espais de comunica

ci6. 
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