COMPETÈNCIES GENERALS I
ESPECÍFIQUES
Competències bàsiques
B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea
d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que,
si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen
coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
B2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una
forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
B3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment
dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants
d'índole social, científica o ètica.
B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic
tant especialitzat com no especialitzat.
B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Generals

Competències generals
G1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant
opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre
conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.
G2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a
re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.
G3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat
d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que
els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes
per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

COMPETÈNCIES GENERALS I
ESPECÍFIQUES
Competències transversals
T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.
T2. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i
fomentar l'intercanvi internacional.
T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i
redueixin l'aversió al risc.
T4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica
i professional ordinària.
T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i
adaptant-los a contextos i situacions noves..

Competències específiques:
E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves
àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.
E2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats.
E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de
mercats.
E4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de
nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu,
distribució i comunicació.
E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb
característiques específiques.
E6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat
empresarial.

COMPETÈNCIES GENERALS I
ESPECÍFIQUES
Competències específiques:
E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de
treball en els que toqui dirigir.
E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.
E9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del
Màrqueting.
E10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.
E11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de
noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.
E12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.
E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.
E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.
E15. Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió
sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti
transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

