
 

 

Gestió de plataformes digitals 

 

Tipus d’assignatura 

 
Titulació:  GRAU en Marketing i comunitats virtuals. 

Curs: Tercer 

Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat:  ALEX ARAUJO BATLLE 

Idiomes d’ impartició:  Català, Castellà i Anglès 

 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

Identificar i conèixer els diferents elements que cal 

tenir en compte a l’hora de posar la nostra 

plataforma a la xarxa. 

Conèixer les possibilitats de les diferents 

plataformes digitals actuals segons els seus usos 

així com la relació entre els diferents elements que 

n’optimitzen el seu ús en base a una finalitat 

determinada. 

L’estudiant aprendrà a muntar, configurar i 

gestionar una plataforma digital tant pel que fa al 

l’ús d’aquells elements propis de cada gestor com 

de la capacitat per editar elements de manera 

manual. 

Al finalitzar l’assignatura l’estudiant serà capaç de 

plantejar un projecte triant, desplegant, configurant 

i gestionant una plataforma digital encarant-la a 

uns determinats objectius. 

Paraules clau: CMS, HTML, CSS, SEO, Usabilitat, 

Accessibilitat, WAI, W3C 

 

 

 



 

 

 

2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
generals 

G1. Desenvolupar habilitats per buscar, processar i 

analitzar informació procedent de fonts diverses per 

aplicar-les en els assumptes a resoldre. 

G4. Treballar en equip, participant activament en les 

tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació 

apreses. 

G5 . Comunicar amb propietat, tant per escrit com 

verbalment, les idees, projectes, normes i decisions 

manejant adequada i oportunament la diversitat de 

mitjans disponibles. 

 

3.- Metedologia de treball 
 

Les sessions de l’assignatura seran de tres tipus: 

1. Classe magistral: Sessió teòrica basada en l’exposició del tema i del 

sistema de treball. 

2. Sessió de treball dirigit: Basada en el treball individual o de grup. Els 

estudiants tenen suport directe i presencial del docent. Els formates 

poden ser de Seminari, tutories o pràctiques guiades. 

2.2.-  Competències 

transversals 

T2. Dominar les habilitats pròpies del maneig bàsic de 

les tecnologies de la informació i les comunicacions 

(TICs). 

T4.Ser capaç d'adoptar una perspectiva interdisciplinària 

i integradora de coneixements, alhora de formular judicis 

de forma autònoma i tenint en compte les seves vessants 

ètiques, socials, econòmiques i comercials. 

2.3.-  Competències 

especifiques 

E9. Dominar les eines tecnològiques per a l'aprofitament 

dels recursos del negoci a través del Màrqueting 

E10. Conèixer, analitzar, i valorar el paper de les 

comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa 

E13. Conèixer les eines bàsiques d'e-Màrqueting 

E14. Gestionar comunitats digital 



 

3. Sessió d’aprenentatge autònom: Sessió planificada amb tasques 

establertes i organitzades a desenvolupar de forma individual o en grup. 

 

S’usaran diverses activitats i metodologies: 

- Realització de treballs individuals, grupals i col·laboratius. 

- Realització d’un ePortfolio en format bloc. 

- Realització de qüestionaris i test. 

 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

 

Per una banda, l’estudiant haurà de realitzar un seguit de tasques al llarg del curs que 

formaran part de la qualificació de l’avaluació continuada i que tindrà un pes del 75% 

de la nota final. D’altra banda, caldrà superar una prova presencial al final del trimestre 

que tindrà un pes del 25% de la nota final. 

 

Per superar l’assignatura caldrà que la mitjana entre la qualificació d’avaluació 

continuada i la prova final sigui igual o superior a cinc. Si la nota d’alguna de les dues 

parts (AC o Prova) és inferior a quatre, no farà mitjana i l’assignatura quedarà 

suspesa. 

 

Al període de recuperació només es podrà recuperar el percentatge corresponent a la 

Prova final. 

 

Resum del sistema d’avaluació: 

 

Al llarg del trimestre: 

- 75% | Avaluació continua 

- 25% | Prova final 

 

Període de recuperació: 

- 25% | Prova final 

 



 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1. Del web al gestor de continguts 

- Introducció al WWW 

- Llenguatges de marcatge 

- Els estàndards i els conceptes d’usabilitat i accessibilitat 

 

Tema 2. Plataformes de gestió de continguts digitals 

- Tipologies de plataformes: CMS, LMS, CRM, ... 

- De productes a serveis 

- De les aplicacions web a les aplicacions mòbils 

 

Tema 3. Implantació, configuració i gestió d’una plataforma 

- La importància dels elements de configuració 

- La importància del disseny 

- La importància dels continguts 

 

6.- Recursos didàctics 
 

Articulada a l’aula virtual hi trobareu la bibliografia i la webgrafia necessària pel 

seguiment de l’assignatura. 


