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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5035 - ELABORACIÓ DE PROJECTES

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Quart
Trimestre: Primer
Crèdits: 4
Professorat: 

Maria Dolors Celma Benaiges  <mdcelma@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà
Anglès

Consulta els horaris per saber l'idioma d'impartició de l'assignatura, tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències que es treballen

Bàsica

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.

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.

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.

B4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Específica

E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

E3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la 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.
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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.

E8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

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.

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.

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.

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.

E12. Aplicar la llengua anglesa en diferents entorns culturals de negociació empresarial.

E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 

E13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 

E14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

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.

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.

E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

General

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.

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.

Transversal

T1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

T3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

T5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció

Aquesta assignatura dóna les eines metodològiques per a la planficiació i realització d'un projecte.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.



Presentar i defensar diferents tipus de projectes
Desenvolupar les habilitats de la gestió d'equips
Millorar la capacitat de síntesis

Metodologia de treball

Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del 
professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes 
presencials.

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de Treball (entre 14 i 40). Són 
sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una 
perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

Aprenentatge autònom
MD10. Investigació i lectura crítica d’articles. Els estudiants parteixen d'una 
hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de 
recerca, entre les quals la lectura crítica de articles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts

FASE 1: DEFINICIÓ I CREACIÓ DEL MARC ADEQUAT PER EXECUTAR EL PROJECTE

FASE 2: EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Activitats d'aprenentatge

Durant el curs s’haurà de donar resposta a un projecte/repte. 

A la primera fase els estudiants per equips hauran de fer un treball de lectura i síntesi de treballs finals d'altres anys i preparar diferents reports.

A la segona fase els equips hauran de dissenyar i executar una campanya de defensa d'alguns dels treballs assignats.

A més cada estudiant individualment haurà d'elaborar un portofoli que reculli les seves vivències, les tasques realitzades i les conclusions/acords parcials i 
finals a les que va arribant el grup.

Sistema d'avaluació

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

Treball en grup (69%): repartit entre les diferents entregues (Fitxa 3: 9%, Fitxa 4: 5%   , Fitxa 7: 30%, Articles 25%).
Participació a les sessions presencials (5%) (1) i co-avaluació (26%)(2)

Per aprovar l’assignatura és necessari:

Que la mitjana final de les notes sigui igual o superior a 5 punts.

Recuperació: Només es podrà recuperar la nota de la fitxa 7 (30% de la nota).

Un alumne que no hagi estat assignat a un equip NO pot presentar-se a la recuperació.

(1) Excepte els estudiants ERASMUS 0%
(2) Excepte els estudiants ERASMUS 31%

Recursos

Bàsics
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