
  
 

Video-màrqueting (5043) 

Tipus d’assignatura 

 
Titulació:  GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals 

Trimestre:  Tercer 
Crèdits ECTS: 5 ECTS – Formació optativa 

Professorat: Cristofol Casanovas  

 

Objectius 
 
 

Conceptualitzar i crear una estratègia per promoure productes o serveis així com generar marca i rellevància online 

internet integrant “el vídeo” dins d'una estratègia de màrqueting online. 

Al finalitzar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de: 

 Crear una campanya de màrqueting online basada en Videos. 

 Produir vídeos senzills per realitzar campanyes de màrqueting online. 

 

Paraules clau: SEO, VSEO, Google Adwords per videos, YouTube, Producció Audiovisual, Video online 

 

Competències 
 
 

Competències generals G3. Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els 

coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica 

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 interdisciplinaria i integradora de 

coneixements, alhora de formular judicis de forma autónoma i tenir en compte 

les seves vassants ètiques, socials, econòmiques i comercials. 

Competències especifiques E2. Conèixer, comprendre i aplicar els fonaments de màrqueting i investigació de 

mercats. 

E9. Dominar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci 

a través del Màrqueting. 

 

 

Continguts 
 

TEMA 1 

 Situació del vídeo-màrqueting online actualment.  



  
 

- El vídeo-màrqueting avui.  
- Tendències en vídeo-màrqueting . Transversalitat. 
- Elements d’història . De la televenda al vídeo-màrqueting. 
- Anàlisi de casos.    

 
TEMA 2 

 Generes audiovisuals per al vídeo-màrqueting online. 
- Tipus de generes audiovisuals a nivell”en línia”.  
- Exposició i anàlisi de diferents casos. 

 
TEMA 3 

 Procés de creació audiovisual. 

 Preproducció  
- Del concepte al guió audiovisual. Passos. 
- Diàlegs i continguts sonors. 
- Disseny d’imatge. Tipus de plans. Continuïtat. 
- Anàlisi de casos. 

 Realització Audiovisual (Producció) 
- Ús de la càmera de vídeo. Normes bàsiques. Equip necessari. 
- La il·luminació. Elements necessaris. Material. Esquema bàsic. 
- El chroma key. 
- El sò. La gravació en directe. Tipus de micròfon. 

 Postproducció  
- Muntatge. 
- Sonorització. 

 
TEMA 4 

 Publicació  
- Eines d’Internet . Youtube. Google +. Creators Studio. Adwords. 
- SEO per vídeos a Youtube. Partners 
- Posicionament de vídeos a Google. Plataformes (p ex. Vimeo) 
- Vídeo-màrquetig internacional.  

 

 

 

 

Sistema d’avaluació 
 

La nota final d'aquest curs consistirà en els següents elements obligatoris: 
 

 Examen final: 30% 

 Pràctiques 70% 
 
La nota final de tall per aprovar l'assignatura serà un 5/10. 
 
Recuperació: 
Al període de recuperació només es pot recuperar el 30% corresponent a l'examen. 
 



  
 
 

 

 


