
Màrqueting i Comunitats Digitals
Proposta d'Optativitat curs 2019-20
ATENCIÓ:  "Es recorda als alumnes que han d'acumular 20 ECTS d'assignatures optatives"

Matèria 1: Administració d'Empreses

Codi Nom assignatura català Professor 0 Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim.
1164 Instruments financers Josep Torres 0 3r/4t 6 1 x 0 1
1040 Habilitats per a la direcció i el lideratge Núria Fernàndez 0 3r/4t 5 1 x 0 3
1112 Jocs d'empresa Àlvaro Gonzalez 0 3r/4t 5 1 x 0 2 0
1160 Itinerari emprenedor(*) Màrian Buil 0 3r/4t 5 1 i 2 x x 1 2 3

(*) Reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una 
assignatura a cursar.

Matèria 2: Fonaments de Màrqueting 

Codi Nom assignatura català Professor 0 Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim.
5041 Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia Jordi Bernal 0 3r/4t 5 5 0 x 2
5054 Disseny gràfic i retoc fotogràfic Julen Iztueta 0 3r/4t 5 5 0 x 2
5056 Màrqueting sensorial Sandra Iruela 0 3r/4t 5 5 0 x 3

5043
Video Màrqueting

Cristofol Casanovas / 
Jaume Ribó

0 3r/4t 5 5 0 x 3

1158 Strategic Procurement Innovation Jordi Civit / Jairo Ramos 0 3r/4t 5 5 0 x 2
5059 Retail Marketing Ester Hidalgo 0 3r/4t 5 5 0 x 2

Matèria 3: Comunitats Digitals i Màrqueting Aplicat

Codi Nom assignatura català Professor 0 Curs ECTS Grup Diürn Tarda Trim. Trim. Trim.
5044 Certificació Google Analytics (semipresencial) Ignasi Prat 0 3r/4t 5 5 0 x 2
6048 SoLoMo. Estratègies en Mobilitat, proximitat i geolocalització (semipresecial) Jordi Oller 0 3r/4t 5 5 0 x 3

5055

Branded Content
Ramón Castillo / Jordi  Pi 
Muntades / Jordi Camós 
Tremosa / Anna Llacher 0 3r/4t 5 5 0 x 3

5057 Mobile màrqueting (semipresencial) Ignasi Prat 0 3r/4t 5 5 0 x 3



Matèria 1: Administració d'Empreses
Codi Nom assignatura Objectius Continguts

1164

Instruments financers

Assignatura orientada a conèixer els trets  fonamentals del Sistema 
Financer. (Fonamentalment l’Europeu i l’Espanyol). S’analitzen el sistema 
bancari, els mercats monetaris, de renda fixa, de capitals i de derivats. Es 
fa esment dels instruments utilitzats pels inversors per obtenir els 
objectius financers de rendibilitat, risc i liquiditat.

- Sistema Financer. Actius i institucions.
-  Sistema Bancari.
-  Mercat monetari i tipus interès.
-  Renda variable.
-  Anàlisi Borsària.
-  Renda fixa pública.
-  Renda fixa privada.
-  Risc i valoració dels actius financers.
-  Inversió col·lectiva
-  Introducció al mercat de derivats

1040

Habilitats per a la direcció 
i el lideratge

Adquirir les competències i habilitats específiques per a l’autogestió, 
autodirecció i autolideratge, així com, la gestió, direcció i lideratge de 
col·laboradors, equips i organitzacions. Conèixer i posar en pràctica 
l’estratègica disciplina del networking professional (presencial i virtual).

AUTOCONEIXEMENT PER AL AUTOLIDERATGE.
- Millorar el nivell d'autoconeixement i autolideratge. Quines són les meves competències.
- Prendre consciència de la realitat vinculat a la nostra pròpia persona i projecte empresarial.
- Aprendre a fixar objectius de manera eficaç i eficient, així com passar a l'acció.
- Presa eficaç i eficient de decisiones.El ús de la intuïció.
- Nocions bàsiques de neuromanagement.
EL LÍDER D'IDEES
- Quin és el nostre concepte de líder ideal? Quin tipus de líder volem arribar a ser?
- El líder. Quin tipus de líder vull comunicar que sóc ?, Com?
- Convèncer, persuadir i fidelitzar una idea, un projecte, una proposta, una solució
- La gestió de la anticipació
- Gestioó del temps.
EL LÍDER MEDIADOR FORJADOR DE TALENT EN CONVIVÈNCIA
- Grups o equips. Quan convé uns o altres.
- Eines de comunicació efectiva.
- El líder mediador. Més enllà de la gestió de conflictes.
- Eines de coaching per a la optimizacio Del rendiment de les persones.
- Polítiques per a una gestió eficient del talent i la motivació.
NETWORKING PRESENCIAL
- Introducció al concepte del networking professional
- Practica de networking
- Targeta de visita: el meu CV, twiter, facebook, instagram, linkedin ...
- Selecció: Criteris

1112

Jocs d'empresa

Jocs d'Empresa és una assignatura experiencial que simula un entorn 
global de competència entre empreses, en el qual els alumnes 
participants fan un paper actiu i dirigeixen aquestes empreses per 
equips. El professor crea l'entorn en el qual es desenvolupa l'experiència 
amb l'ajuda d'un model informatitzat de la realitat que es simula.

1. Introducció a la metodologia de simulació i els continguts
rellevants de la matèria.
2. Metodologia i funcionament operatiu del programa.
3. Anàlisi de resultats de la simulació.
4. Presa de decisió i negociació.
5. Revisió dels continguts de les àrees funcionals: compres, recursos humans, producció. 
6. Revisió dels continguts de les àrees funcionals: màrqueting, finances, logística. 

1160
Itinerari emprenedor(*)

Reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és 
pròpiament una assignatura a cursar.



Matèria 2: Fonaments de Màrqueting 
Codi Nom assignatura Objectius Continguts

5041
Iniciació al 
Neuromàrqueting i a la 
Neuroeconomia

Aconseguir que l’estudiant comprengui els fonaments de la 
Neuroeconomia i del Neuromàrqueting
Entendre el caràcter científic de la metodologia de treball del 
Neuromàrqueting
Arribar a plantejar i portar a terme experiments senzills per avaluar la 
presa racional / no racional de decisions de consum en diferents àmbits
Entendre els factors externs i interns que influeixen en la presa de 
decisions, en particular les decisions de compra.

 -El Mètode Cien fic
 -Antecedents històrics
 -El Cervell
 -Toolbox: sistemes de mesura objec va
 -Sen ts i Percepció
 -Atenció i Consciencia
 -Emocions i Sen ments
 -Aprenentatge i Memòria
 -La Presa de Decisions: desitjar, plaure, decidir
 -Hàbits patològics de consum
 -Neurosegmentació. L’efecte gènere
 -Models de treball experimental
 -Masterclass (Experts convidats)
 -Desenvolupament Model Experimental (per equips)

5054
Disseny gràfic i retoc 
fotogràfic

Situar la disciplina del disseny gràfic en el context històric.
Entendre els fonaments i conceptes bàsics del disseny gràfic.
Obtenir coneixements bàsics de Illustrator i Photoshop.
Ser capaç d’entendre, gestionar i comunicar les claus d’un projecte de 
disseny gràfic.

 -Introducció a la historia del disseny gràfic; rellevància, víncle i funció d’aquesta disciplina en diferents contextos històrics i 
culturals.
 -Fonaments del disseny gràfic;

                 o Forma, color, textura, composició,…
 -El text i la imatge
 -Documentació i anàlisi; metodologies de treball
 -Las claus del procés de creació i ges ó d’una marca

                 o Brief, Design Thinking, Manuals d’identitat,…
 -Coneixements bàsics de Illustrator i Photoshop

5056 Màrqueting sensorial

En finalitzar aquest curs el participant sabrà la importància i el paper clau 
dels aspectes sensorials en la seva estratègia de màrqueting, com 
identificar-los i com actuar amb ells. A més, afegirà la part tècnica 
d'aquesta fascinant matèria, sobretot lligada al món de les fragàncies, 
sobre com tenir pautes per a aplicació de odotipos i campanyes de 
màrqueting olfactiu.

Amb l'assignatura de màrqueting sensorial es pretén que l'estudiant assumeixi i ampliï les seves capacacidades i habilitats del 
món sensorial i, en concret, del món de les fragrancias en general aplicades al màrqueting olfactiu i de les olors. S'estudiaran 
metodologies per parlar amb més coherència del sentit olfactiu amb un llenguatge més complet i adaptadado a les necessitats 
del client final per extrapolar els valors d'una marca en una olor.
Aquestes metodologies les estudiarem a partir d'altres sentits i mitjançant el reconeixement de matèries primeres per 
desenvolupar el sistema olfactiu, però sobretot tenir un vocabulari més ampli per poder dirigir-te al client final. Es adquiriran 
competències intel·lectuals dels 5 sentits que es podran aplicar en múltiples funcions de l'àrea del màrqueting sensorial per així 
dissenyar campanyes i estratègies de màrqueting coherents amb el tipus de client d'una manera coherent amb la seva imatge 
de marca i millorar l'experiència de compra del consumidor. 

5043 Video Màrqueting

Assignatura orientada a tres vessants: 
1. Conèixer el funcionament del videomàrqueting en línia.
2. Conèixer la complexitat de la creació d’un vídeo: del guió, a la 
postproducció.
3. Utilitzar les plataformes i posicionament de vídeos a la xarxa.

- Les selfies i les acte presentacions. Història del retrat i autoretrat.
- Situació actual i gèneres audiovisuals del vídeo-màrqueting en línia. Pla de màrqueting digital. Els vídeos industrials i 
corporatius.
- Procés de creació d'un vídeo. Guionatge. Producció: Tècnica (il·luminació i fotografia) Llenguatge cinematogràfic. So.
- Edició de vídeo.
- Plataformes per vídeo en línia. Posicionament. 



1158
Strategic Procurement 
Innovation

Permet introduir-se en una de les professions especialitzades amb més 
creixement salarial i amb més demanda actual i futura dins les empreses: 
Compres, l’àrea que gestiona la rendibilitat del negoci captant innovació, 
les millors solucions en costos directes i indirectes. Capacita els alumnes 
a: optimitzar costos, optimitzar processos, captar la innovació mitjançant 
les relacions amb proveïdors, stakeholders i el marquèting invers, fer 
anàlisi estratègic de les despeses, negociació, definició i gestió de 
relacions amb proveïdors clau i client intern, etc.

1. Introducció a la contractació i compres.
2. El procés de contractació.
3. Fer front a comprar i al pre-origen de la preparació del paquet.
4. Tipus de contractes.
5. Avaluació i selecció de proveïdors.
6. La negociació és per a professionals de contractcions i compres.
7. Seguiment de la contractació.
8. Clausura de contractes.
9. Últimes tendències en contractació.

5059 Retail Marketing

 -Obtenir una visió global Retail.
-Entendre què és l'experiència de compra i quins aspectes la defineixen.
-Analitzar de forma professional un concepte comercial, a través d'una 
visita estructurada a botiga.
-Deduir l'estratègia darrere d'un concepte comercial: Target, 
Posicionament, Procés de compra.
-Extreure aprenentatges i proposar millores per a alinear estratègia i 
tàctica, com a clau per a la diferenciació i perdurabilitat en el mercat 
d'una insígnia Retail.

 -Obtenir una visió global Retail.
-Entendre què és l'experiència de compra i quins aspectes la defineixen.
-Analitzar de forma professional un concepte comercial, a través d'una visita estructurada a botiga.
-Deduir l'estratègia darrere d'un concepte comercial: Target, Posicionament, Procés de compra.
-Extreure aprenentatges i proposar millores per a alinear estratègia i tàctica, com a clau per a la diferenciació i perdurabilitat en 
el mercat d'una insígnia Retail.



Matèria 3: Comunitats Digitals i Màrqueting Aplicat
Codi Nom assignatura Objectius Continguts

5044
Certificació Google 
Analytics 
(semipresencial)

 -Entendre el rol de l’analí ca web dins l’empresa. 
 -Ser capaç de medir i analitzar els paràmetres i el 

comportament dels usuaris dins una pàgina web. 
 -Tenir l’habilitat per comunicar recomanacions 

accionablessobre aquests paràmetres per tal de millorar el 
rendiment de la pàgina web.

 -Introducció a l’analí ca web i l’analista web.
 -Google Analy cs I: Estrategia, objec us i mètriques bàsiques
 -Google Analy cs II: Webmaster Tools, Adwords i segments.
 -Google Analy cs III: Analí ca web per a SEO i Social Media
 -Conversion Rate Op miza on (CRO)
 -Informes i repor ng. Excels & Dashboards per a l’analí ca web

6048
SoLoMo. Estratègies en 
Mobilitat, proximitat i 
geolocalització

Reconèixer el paper creixent que tenen el consum social en les decisions 
de compra dels consumidors.
Identificar les principals tecnologies i aplicacions que faciliten la 
geolocalizació i la seva interacció amb les xarxes socials en el procés de 
compre.
Identificar les bases per desenvolupar projectes emprenedors basats en 
les Estratègies de Màrqueting SoLoMo.

- La aplicación de les xarxes socials i les comunidades digitals com a mecanisme de conversió en les vendes.
- El desarrollo de les Apps Mòbils i Aplicacions Web aplicades a les vendes locals aprofitant el potencial de l'internet.
- L'entesa del Comportament del consumidor multipantalla i multicanal com a via per aconseguir major conversió en les vendes.

Cadascun dels temes s'exemplificarà amb casos pràctics i Resultats d'èxit en l'aplicació d'aquestes tècniques així com l'ús de les 
aplicacions de més ús del Mercat

5055 P

Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa 
mitjançant l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del 
coneixement de la realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials. Tot 
això, per acabar interioritzant per què serveix el Branded Content, com 
es gesta,  com s’executa, i com es valora el retorn de la inversió d'una 
marca.

TEMA 1: ESTRATÈGIA CREATIVA DIGITAL PER PROJECTES STORYTELLING I BRANDED CONTENT
- Creem un grup de Whatsapp? El context.
- Només sé que no sé res.
- Què hi ha de nou? Els ingredients.
- Atracció volta i vola. Les receptes.
- Qui ho està “petant”? Casos model.
TEMA 2: APLICACIÓ, TÀCTICA I ESTRATÈGIA DE LES EINES DIGITALS PER PROJECTES BRANDED CONTENT
- Inbound Marketing: Disseny de continguts, estrategia de difussió i mètriques clau.
- Distribució de continguts mitjançant Email marketing.
- El contingut a les noves eïnes i xarxes: Snapchat i Periscope.
- De l’anunci a la conversió: disseny de circuïts.
- Monitorització de marca i continguts.
- Youtube, la xarxa social i el nou Mitjà.
TEMA 3: “CUENTAME UN CUENTO”: STORYTELLING I BRANDED CONTENT
- Duro de pelar.
- Del demogràfic a l’actitudinal.
- Storytelling.
- Branded Content: #MomentoAfortunado.
- Narrativa transmedia del Branded Content.
TEMA 4: LA PRODUCCIÓ DEL BRANDED CONTENT
- La pre-producció: orígens Made in Hollywood, l’ofici del productor.
- La producció: creativitat i rendibilitat, pla de rodatge, disseny de producció, pressupost.
- La post-producció i el desenvolupament d’audiències.
- Mercat actual: noves oportunitats i producció col·laborativa.

5057
Mobile màrqueting 
(semipresencial)

Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament 
delsrecursos del mobile marketing com a suport a la presa de 
decisionsempresarials per aprofitar al màxim aquesta tecnologia i canal.
Entendre el rol estretègic per als negocis de l'ecosistema mobile. 
Ser capaç de definir, llançar i analitzar una campanya de mobile 
marketingi les particularitats de l'economia de les apps.

 -Perquè el movil ja no és una opció? Nous paradigmes d'Internet Mobil
 -Apps i diferències amb Internet "tradicional" (mercat, m-commerce,consumidors, economia de les apps, etc..)
 -Ecosistema mobile: SMS, QR, Web responsive, Apps, Bluetooth. Com lesgrans empreses u litzen una estrategia mobile
 -Mobile Web vs Apps: Ventatges, desaventages. Quan u litzarles?
 -Eines per crear una App·Ja nc la meva app i ara què?
 oDistribució: Plataformes (iOS, Androis, etc..)
 oPromoció: Marke ng / ASO / Social Media / PPC / Marketplace...
 oMone tzació i models de negoci: Purchase, in-app, purchase,freemium, publicitat...
 -Analí ca i Mètriques mobile


