
	  
 

INTRODUCCIÓ A LES COMUNITATS DIGITALS 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:	  	  GRAU en Marketing i comunitats virtuals. 
Curs: Primer 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 4 
Professorat:  PEDRO ROJAS, MARIA REDONDO, ARIADNA VIGUERAS 
Idiomes dʼimpartició:  Català / Castellà 
 

1.- Objectius 
 

Objectius 
d’aprenentatge 
generals de 
l’assignatura. 

• Adquirir una visió general de la web 2.0, les 
seves expressions i els canvis que comporta en 
els perfils professionals així com en el món 
empresarial.   

• Conèixer els fonaments, les estratègies, les 
etapes de la creació, el manteniment i el 
posicionament de la pròpia marca personal. 

• Identificar les principals Xarxes Socials de major 
rellevància i conèixer totes les seves 
característiques i funcionalitats. 

• Adquirir un domini en la gestió de les Xarxes 
Socials de major rellevància que permeti a 
lʼalumnat gestionar perfils personals i 
dʼempresa.  

• Identificar i potenciar lʼús de les principals eines  
de la web 2.0 relacionades amb la gestió i 
creació de continguts. 

• Identificar i conèixer les diferents fases incloses 
en la definició dʼun Pla de Social Media 
Marketing, així com tots els elements clau que 
juguen en el seu desenvolupament.  

• Fomentar un esperit crític, una actitud proactiva 
i una capacitat analítica davant tot el que la 
xarxa pot aportar a les persones usuàries.  

 

 
2.- Competències 



	  
 
2.1.-  Competències  
generals 

G.5. Treballar en equip, participant activament en les 
tasques i negociant davant opinions discrepants fins 
arribar a posicions de consens, adquirint així lʼhabilitat 
per aprendre conjuntament amb altres membres de 
lʼequip i crear nous coneixements.  

G.7. Desenvolupar taques de forma autònoma amb 
una correcta organització i temporització del treball 
acadèmic, aplicant amb flexibilitat i creativitat els 
coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i 
situacions noves.  

G.8. Adquirir la capacitat de generar idees i 
solucionar problemes, tant de forma individual com 
col·lectiva, així com adquirir la capacitat per 
expressar a altres persones aquestes idees i 
solucions.  

2.2.-  Competències 
especifiques 

E.7. Analitzar la competència empresarial i identificar 
mercats i clients. 

E.16. Aplicar adequadament processos dʼinnovació i 
creativitat necessaris per adaptar lʼorganització a 
cada entorn.  

E.21. Crear connexions entre persones, 
col·laboradors i empreses posant en contacte a gent 
que en circumstàncies normals no coincidirien.  

E.22. Saber manejar les eines de cerca dʼInternet i 
les Xarxes Socials Digitals.  

E.23. Identificar els sectors emergents i les 
estratègies dʼinnovació aplicades.  

E.28. Dominar les eines tecnològiques bàsiques per 
lʼaprofitament dels recursos de Marketing i 
comunicació.  

E.32. Ser capaç dʼanalitzar i comprendre el 
comportament dels consumidors des de la 
perspectiva del Marketing.  

E.33. Conèixer lʼaplicació de mètriques, eines de 
mesura i indicadors de gestió. 

 
 
 
 
 
 



	  

3.- Metodologia de treball 
 

Les sessions que integren aquesta assignatura seran fonamentalment classes de caire 
teoricopràctic, ja que inclouran sessions dʼexplicació dels continguts a nivell teòric 
intercalades amb resolucions de casos pràctics i activitats. Lʼobjectiu dʼaquesta 
metodologia és que lʼalumnat pugui integrar els coneixements exposats i traslladar-los a 
la pràctica. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que 
s'indiquen: 

- Lliurament de pràctiques i treballs (tant individuals com grupals): 60% 
- Examen final de trimestre: 40% 
 
Al període de recuperació només hi haurà possibilitat de recuperar: 

- Examen final de trimestre: 40% 
 

5.- Continguts 
 

Tema 1 La web 2.0 
• Descripció, conceptualització i introducció a les seves expressions. 
• E-competències. 
• Empreses 2.0. 

Tema 2 Plataformes i eines de creació de contingut 
• Plataformes de Blogging (Wordpress i Blogger). 
• Generació, publicació i difusió de contingut d’un Blog. 
• Eines associades als blogs.  

Tema 3 Marca Personal 
• Fonaments i estratègies de la construcció d’una marca personal. 
• Com emprendre i buscar feina a la Xarxa. 

Tema 4 Xarxes Socials 
• Característiques i funcionalitats de les principals Xarxes Socials. 
• Eines de productivitat. 

Tema 5 Pla de Social Media Marketing 
• Fases i elements clau d’un pla de SMM 
• Creació d’un Pla de SMM 

 

 



	  

6.- Recursos didàctics 
 

Al llarg de les diferents sessions es facilitarà tant la documentació com el programari 
vinculat a cadascun dels temes així com la bibliografia i webgrafia associada per 
assegurar el seguiment de lʼassignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 


