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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5032 - MITJANS DIGITALS I AUDIÈNCIES

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Tercer
Trimestre: Tercer
Crèdits: 6
Professorat: 

Aitor Ruiz Santiago  <aruiz@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Competències que es treballen

Específica

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.

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

 

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

Descripció

L'assignatura té per objectiu fer un recorregut per diferents aspectes de l'audiència dels mitjans i/o productes, des de les principals teories sobre els efectes 
dels mitjans en les audiències, fins a la seva medició i noves maneres de relacionar-se entre emissors i receptors de la comunicació. 

En finalitzar l’assignatura l’estudiant serà capaç de dissenyar una pla de comunicació estratègic orientat a l’engagement amb l’audiència basat en un model 
d’audiència activa.

Resultats d'aprenentatge

Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, de l'i-Màrqueting i de les Xarxes Socials com a suport a la presa 
de decisions empresarials

Metodologia de treball

MD1. Classe magistral
MD2. Conferències
MD3. Presentacions
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MD6. Debats i fòrums
MD7. Estudis de cas

Continguts

Tema 1. Teories dels efectes dels mitjans

Teories de la omnipotència en els mitjans: teoria de l’agulla hipodèrmica i la bala màgica
Teories dels efectes limitats: la percepció selectiva
Tornada als efectes forts: Teoria de l’espiral del silenci, Agenda Setting, Gatekeeper

Tema 2. La recepció dels mitjans

Hàbits de consum
Segmentació Vs Fragmentació
Medicions d’audiències
Big Data i audiències

Tema 3. Nous Mitjans

Què són els “nous mitjans”?
Convergència digital
La fal·làcia de la caixa negra
Ecosistema multiplataforma
Storytelling
Transmedia storytelling

Tema 4. Audiències actives

L’Audiència activa
User Generated Content
Mecanismes de participació de l’audiència i col·laboració online
Gamificació

Activitats d'aprenentatge

AF1. Sessions teòriques
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials

Sistema d'avaluació

La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de diverses activitats d’avaluació continuada i d’un examen final presencial. Una part de les activitats 
d’avaluació continuada seran individuals i una altra seran activitats de treball en grup.

Resum de l’avaluació de l’assignatura:

50% Activitats d’avaluació continuada

50% Examen final

 

Les activitats d’avaluació continuada no són recuperables, no obstant no requereixen una nota mínima. L’examen final requereix una nota mínima de 5 per 
a optar a efectuar la mitja i aprovar l’assignatura.

Recursos

Bàsics
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