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1. RESUMEN: L'Estratègia EU2020 busca introduir competències i valors per aproximar-se 

de manera crítica a problemàtiques socials. Fracassar en la introducció d'aquests 

valors i habilitats en la pràctica professional del alumnat de PUBRP resultarà en la 

perpetuació dels imaginaris públics i estructures de consum amb conductes socialment 

perjudicials. El projecte pretén generar el debat entre professorat pel que fa a l'ètica 

en la seva docència, i facilitar materials de suport per a aquesta reflexió. 

 

2. ABSTRACT: European Strategy 2020 pursues the introduction of competences to a 

critical approach to diferent social problems. Failing in the correct introduction of this 

values and skills in the students’ professional practices will end up in the perpetuation 

of the public imaginary and consuming structures that promote behaviors socially 
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damaging. This project wants to generate debate and reflection among the teachers 

about ethics in their teaching, and also offers support materials for this reflection. 

 

3. PALABRAS CLAVE: Ètica, Deontologia, Publicitat i Relacions Públiques, Recerca i 

Innovació Docent, Creativitat. 

 

KEYWORDS: Ethics, Advertisement and Public Relations Deonthology, Teaching 

innovation research, Creativity. 

 

 

4. DESARROLLO: 

Introducció i objectius 

D'acord amb els estudis sobre l'ètica en HECS a Espanya, els mestres coincideixen en la 

importància de l'ètica per a la pràctica professional, però no estan d' acord en quines valors 

són prioritaris (García López et al., 2009). Per contra, l’alumnat és conscient de la importància 

dels valors socials relacionats amb la professió (Fondevila i Lluís del Olmo, 2013; Peinado 

Miguel et al., 2012), però semblen donar més importància als valors individuals que consideren 

assolibles a través dels estudis de comunicació –l’esforç i l'autorealització, per exemple- que 

als valors socials que poden promoure a través de la pràctica ètica de la professió (Peinado 

Miguel et al., 2012).  

L'Estratègia Europea 2020 estableix una intencionalitat d'introduir competències i valors per 

aproximar-se de manera crítica a les desigualtats de gènere, la diversitat, la participació i les 

estructures democràtiques, la solidaritat, la globalització, l'ús responsable de les TIC i la 

sostenibilitat del medi ambient entre l’alumnat. A més, aquests valors han d'estar 

acompanyats per un clar sentit de la competitivitat, la creativitat i la innovació en la solució de 

problemes, ja que aquests són els valors que els professionals de la comunicació estableixen 

com a desitjats. Fracassar en la introducció adequada d'aquests valors i habilitats en la pràctica 

professional del alumnat resultarà en la perpetuació dels imaginaris públics i estructures de 

consum que promoguin conductes socialment perjudicials -per exemple, intolerància cap a la 

diversitat i la dessensibilització enfront de la violència-. en la seva educació.  

La finalitat del projecte és d'una banda analitzar la situació sobre l'estat de l'ètica i la 

deontologia professional en la docència del Grau en Publicitat i Relacions Públiques a la 

Universitat Pompeu Fabra, i com a resultat de l'anàlisi, s’ha dissenyat el material Eines per al 

desenvolupament del pensament crític com a catalitzador de l’Ètica i la Deontologia 

professional . 
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Metodologia de treball 

La metodologia que es va emprar va ser una anàlisi semiòtica de les peces audiovisuals de 

l’alumnat de PUBRP de la Universitat Pompeu Fabra. Per a això es va comptar amb una mostra 

d’un total de 57 vídeos procedents del projecte final obligatori de l'assignatura Cultura Visual 

Contemporània de 80 estudiants, en el qual els i les estudiants havien de fer un portafoli dels 

treballs realitzats durant el Grau (cursos 2012-2013 i 2013-2014). L'anàlisi de les peces 

audiovisuals es va realitzar mitjançant una rúbrica de variables que presentem resumida en les 

següents àrees: identificació de la peça, nivell discursiu, nivell semiòtic, nivell denotatiu, nivell 

Connotatiu i nivell Axiològic. Aquesta rúbrica permetia identificar els elements constitutius de 

la peça audiovisual, tant en la seva composició estètica, com en la seva significació simbòlica. A 

partir d’aquí, es van definir un conjunt de variables atributives a l'ètica i la deontologia dins de 

la professió PUBRP, i es van contrastar amb els resultats de l'anàlisi semiòtica.  

Posteriorment, també es van analitzar quines són les competències de cadascuna de les 

assignatures de l’itinerari de creativitat publicitària del grau, així com quines són les 

competències que apareixen als plans docents d’assignatures d’ètica de diferents universitats 

espanyoles.  

A continuació, aquestes anàlisis es van complementar amb entrevistes en profunditat al 

professorat i un qüestionari a l’alumnat recollit a 19 alumnes. L'objectiu d'aquest enfocament 

era obtenir una comprensió holística d'on es troba la dimensió ètica dins del Grau en Publicitat 

i Relacions Públiques a la UPF, per avançar encara més en el camp de l'ètica dins de la 

professió i la seva docència.  

Per finalitzar, el punt on convergeixen totes aquestes investigacions és a la Guia pel 

desenvolupament del pensament crític com a catalitzador de l’Ètica i la Deontologia 

professional al grau en Publicitat i Relacions Públiques, un document que pretén servir de 

referència al professorat per a la incorporació de l’ètica i la deontologia professional al grau a 

través de recursos, mètodes i exemples sobre bones pràctiques en aquest àmbit.   

 

Resultats del projecte i evidències obtingudes 

La primera anàlisi realitzada dels portafolis ens va mostrar que sovint els estudiants 

construeixen peces creatives a partir de discursos de gènere estereotipats que reforcen 

l’objectivació de la dona i la presenten com un agent passiu que soluciona les seves necessitats 

a través del consum. Així doncs, la major part dels vídeos mostrava un alt índex de creativitat, 

però no passava el mateix amb l’ètica, ja que els continguts no eren abordats d’una manera 

crítica. Normalment, categories com el gènere, la interculturalitat, la solidaritat, la participació 
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ciutadana, l’ús sostenible de les TIC o el consum responsable o no apareixien o ho feien d’una 

manera ambigua, construint així estereotips negatius.  

Com a conclusió d’aquesta primera anàlisi, doncs, podem dir que sembla que no hi ha una 

relació directa entre la creativitat i l’ètica, però sí podem trobar certa relació si apliquem el 

pensament crític propi del discurs ètic al procés de solució creativa, ja que l’estudi mostrava 

que la creativitat i l’ètica en algunes ocasions podien coexistir. D’aquesta manera, el 

pensament crític es podria convertir en una competència clau per a introduir l’ètica i la 

deontologia a l’itinerari de creativitat publicitària.  En el cas dels estudiants vam trobar 

reforçades les mateixes discrepàncies entre ètica i creativitat trobades a l’anàlisi dels 

portafolis, i vam observar que tot i que de manera individual els alumnes diuen vetllar per la 

construcció de peces creatives ètiques, assumeixen com a natural que la professió no ho sigui. 

Així doncs, un cop més el pensament creatiu semblava ser el pont entre aquests dos àmbits. 

Guia per a la incorporació de l'Ètica i la Deontologia Professional en la Docència d'Educació 

Superior de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra  

Es van elaborar unes fitxes per a la incorporació de l'ètica i la deontologia a la docència. Per 

cadascuna de les competències i valors proposats per l'Estratègia Europea 2020, es van 

suggerir estratègies i consells per a la introducció de l'ètica a la docència del Grau en Publicitat 

i Relacions Públiques de la UPF. El contingut d'aquestes fitxes és orientatiu i serveix com a punt 

inicial perquè els professors potenciïn la reflexió i la consciència social. En principi s'han 

plantejat sis fitxes:  

FITXA 1. Gènere.  

FITXA 2. Interculturalitat/globalització.  

FITXA 3. Participació ciutadana i visió crítica.  

FITXA 4. Ús responsable de les TIC.  

FITXA 5. Solidaritat.  

FITXA 6. Consum responsable i el respecte pel medi ambient. 

A cadascuna de les fitxes, s'inclou una breu descripció de la competència i es planteja el tema, 

l'activitat i l'aprenentatge així com un material de suport que consisteix en exemples de bones 

pràctiques de la categoria, perquè el professorat tingui al seu abast guies per contrastar els 

resultats dels alumnes. A continuació, exposem un exemple de guia per il·lustrar el seu 

contingut: 

FITXA 5. Solidaritat  
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Breu descripció 

El sentiment de solidaritat és clau per a construir una societat unificada i que avança  en bloc 

en direcció al bé comú. Com molts altres valors ètics, aquesta és una sensibilitat que s’aprèn, 

s’exercita, per tant d’alguna manera també es pot ensenyar. Per a molts alumnes, el pas per la 

universitat és l’etapa culminant de la seva vida acadèmica, pel què una correcta assimilació 

d’un valor com la solidaritat durant el grau podria construir un pont entre allò que els joves 

han après durant tota la seva vida com a estudiants i la seva vida professional que està a punt 

de començar. Són cada dia més les empreses que inclouen la responsabilitat social corporativa 

en el seu dia a dia, i són molts els individus que en el seu temps lliure realitzen voluntariat 

solidari. No obstant, sovint sembla que solidaritat i professionalitat pertanyin a dos mons 

diferents. L’objectiu d’aquesta fitxa és, doncs, contribuir a entendre la professió de la 

publicitat i les relacions públiques com una responsable més de tot el procés social en què 

s’inclou la solidaritat.  

Tema  

A vegades, la teoria i la pràctica a l’ètica són difícils d’estudiar de manera aïllada. La teoria 

apareix en els casos concrets i viceversa, pel què és més senzill reflexionar i tenir una visió 

crítica dels esdeveniments com un tot que discernint entre allò abstracte o intangible i allò real 

o tangible. 

Activitat  

Abans de la sessió, els alumnes han d’informar-se sobre què és la solidaritat: quins autors han 

parlat d’ella, quines definicions existeixen, quins organismes i individus la practiquen, etc. 

Posteriorment, es posen en comú les informacions i s’inicia un debat al voltant de la pregunta: 

Quan una empresa realitza accions solidàries, ho fa per interessos comercials? És ètic?  

Aprenentatge 

 Establir una unió entre la teoria ètica i deontològica i la professió.  

 Exercitar la capacitat de reflexionar sobre la relació entre societat, empresa i 

ciutadania/consumidor.  

 Capacitat d’emetre judicis sobre dilemes ètics relacionats amb la publicitat i les 

relacions públiques de manera prudent, eficaç i raonada, argumentant els propis 

arguments i arribant a un acord.  

Material de suport 

Exemples de bones pràctiques de la categoria 

 Cocacola – Comparte felicidad. https://www.youtube.com/watch?v=AJXlZopnwhM   

https://www.youtube.com/watch?v=AJXlZopnwhM
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 Lotería – El mayor premio es compartirlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hs884VST2CM   

 Aquarius – Pueblos. https://www.youtube.com/watch?v=47w_QBDVPDw   

 Mahou – O todos o ninguno. https://www.youtube.com/watch?v=q7K30NIlqwU  

Conclusions 

 Les conclusions principals d’aquesta recerca són les següents: 

 Actualment, al col·lectiu universitari no existeix la concepció de la professió de la 

publicitat i les relacions públiques com a ètica.  

 Per aquest motiu, es segueixen reproduint fórmules i estereotips que condensen 

cosmovisions i que perpetuen injustícies socials.  

 L’ètica acostuma a ser percebuda com un assumpte individual, que pertany a l’esfera 

íntima i que cadascú s’autorregula, pel què s’assumeix que no es pot 

ensenyar/aprendre i tampoc se li demana a la professió ni al mercat que ho sigui.  

 El pensament crític podria servir per a establir un pont entre l’ètica i la creativitat al 

grau en Publicitat i Relacions Públiques, no com a metodologia docent sinó com a 

complement transversal a totes les assignatures que contribueixi a entendre la 

professió d’una manera socialment responsable (per això neix la Guia docent). 
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