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Codi- Assignatura 063604 – Disseny de Plataformes Turístiques Digitals 

Curs  3r Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic Negoci Digital 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores presencials 36 hores 
Hores de 
treball dirigit 

36 hores 
Hores de 
treball 
autònom 

40,5 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L’assignatura permetrà un enteniment dels fonaments globals de les plataformes 
tecnològiques en el sector de la innovació turística digital. Es tracta d’una assignatura amb 
una visió global de la tecnologia actual i futura, que proveeix d’un coneixement per a cada 
ús i parts que conformes una web. Cada estudiant aprendrà com funciona una web en un 
entorn digital, i les seves aplicacions per a fer negoci mitjançant el marketing digital. La 
metodologia emprada en cada sessió raurà en el treball en equip, que permetrà aplicar a 
la pràctica els coneixements teòrics, a través de la creació i desenvolupament d’una web 
i els reptes dels projectes seleccionats per l’equip. El projecte és la creació d’una web 
amb un dels CMS més importants del mercat de WordPress, que permetrà l’aprenentatge 
en un entorn real des de l’inici fins a la seva publicació online. L’assignatura es 
desenvoluparà sempre amb els portàtils de cadascun dels estudiants i en un entorn 
tecnològic de treball dins del núvol. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB04- Els estudiants han de ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i 
solucions tant a audiències especialitzades com no especialitzades. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG02- Posseir visió de negoci. 

CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial del turisme a l’hora de dissenyar productes, serveis i 

projectes. 
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CE09-Entendre i fer ús de les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la 

informació en el turisme. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Entendre el funcionament de les estructures bàsiques pel desenvolupament de 
plataformes digitals. 

2. Conèixer les eines bàsiques i llenguatges de programació per tal de crear plataformes 
digitals. 

3. Conèixer i entendre les principals eines digitals i mòbils de cara als productes de 
màrketing turístic. 

4. Entendre el concepte de marca i conèixer les diferents estratègies associades a ella. 
5. Entendre els conceptes bàsics que formen part de la política de comunicació d’una 

organització, fent èmfasi en la marca. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Introducció a les plataformes digitals (0,2 ECTS) 

1.1.  Presentació de l’assignatura 

1.2. Evolució del món físic al digital 

1.3. Introducció a les webs (llenguatges, php, javascript, html, css, processos) 

1.4. Dominis, hosts... 

1.5. Introducció a CMS 

1.6. Creació d’equips de treball 

1.7. Selecció de reptes 

1.8. Introducció al treball en equip I 

2. Introducció a WordPress (0,3 ECTS) 

2.1. Com instal·lar WordPress 

2.2. Funcionalitats de WordPress 

2.3. Usuaris 

2.4. Treball en equip en webs 

3. Estructura web (1 ECTS) 

3.1. Com s’estructura una web? 

3.2. Objectius de la Landing Page i seccions 
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3.3. Pàgines 

3.4. Tickets 

3.5. Contenidors 

3.6. Columnes 

3.7. Widgets 

3.8. Capçaleres – Peus  

3.9. Menú – CTA  

4. Elementor Basic (1 ECTS) 

4.1. Què és Elementor? 

4.2. Instal·lació 

4.3. Elements Bàsics 

4.4. Crear una primera estructura 

4.5. Publicar la primera Landing Page 

4.6. Mòbil i Tablet 

5. Plugins Bàsics (0,4 ECTS) 

5.1. Què són els plugins? – Què es pot fer amb plugins? 

5.2. Còpies de Seguretat 

5.3. Duplicar publicacions 

5.4. WooCommerce 

5.5. Capçalera – Peu  

5.6. Creació de menú 

5.7. Disseny de menú 

6. Elementor + Plugins Avançats (0,6 ECTS) 

6.1. Addons Essencials d’Elementor 

6.2. Turisme WooCommerce (plataforma de reserves, calendari) 

6.3. Contact form 7 / Altres... 

6.4. Popup Maker 

6.5. SMTP Email 

7. Anàlisi de disseny web (1 ECTS) 

7.1. Explicar com serà la presentació 

7.2. Fer un exemple de presentació per la meva web 
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7.3. Com publicar una web, primers passos 

7.4. Com treballar amb landing pages 

7.5. Anàlisi web amb assistent 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d’aprenentatge planejades per a l’assignatura contemplen diverses 
activitats que contribueixen al desenvolupament d’habilitats relatives a l’assignatura. 
Algunes d’aquestes activitats d’aprenentatge són les següents: 

• Lectures 
• Debats dirigits 
• Exercicis pràctics 
• Estudi de casos 
• Aprenentatge basat en problemes 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de l’assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un 
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una 
avaluació individual final. Els estudiants han d’assistir a les classes per tal de ser avaluats 
mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden 
escollir ser avaluats a través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament - aprenentatge 
és avaluat mitjançant l’avaluació de totes les activitats i una prova individual final. Per acollir-
se en aquesta modalitat cal sol·licitar-ho a través de l’apartat d’avaluació del Campus Virtual 
dins dels primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura. 

Activitats Continuada Única Setmana d’entrega 

Activitats individuals 30% 30% Setmana 4 

Activitats grupals 30% 30% Última setmana d’abril 

Prova final 40% 40% Setmana d’Examen 

 100% 100%  
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Per tal de superar l’assignatura, és imprescindible haver obtingut una nota final mínima de 
“5” a l’examen final. 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no assoleix els resultats d’aprenentatge de l’assignatura, per tal d’optar a la 
reavaluació de l’assignatura és necessari acomplir amb alguna d’aquestes condicions: 

A) L’estudiant ha d’haver estat qualificat amb un 5.0 o superior en relació a les activitats 
dutes a terme durant el curs sense comptar l’examen final (ja sigui en avaluació 
contínua o única) i haver assistit a l’examen final. 

B) L’estudiant ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 4.0 com a nota mitja de 
totes les activitats de l’assignatura. La qualificació màxima de la totalitat de 
l’assignatura després de la reavaluació serà un 5.0. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

- Soporte de Wordpress. https://es.wordpress.org/support/  

- Documentos de ayuda de Elementor. https://docs.elementor.com/  

- Blog WPBeginner. Guía básica de WordPress. https://www.wpbeginner.com/  

- Tutoriales de Elementor Page Builder de Jose Antonio Carreño 
https://www.joseantoniocarreno.com/elementor-page-builder/  

- Canal oficial de YouTube de Elementor 
https://www.youtube.com/channel/UCt9kG_EDX8zwGSC1-ycJJVA  

- Qué es una Landing Page 

- Diccionario de Marketing https://www.youtube.com/watch?v=u0CNM67SdCs  

- The Anatomy Of A High Converting Landing Page | Conversion Rate Optimization Tips 
https://www.youtube.com/watch?v=hcPxMuxh5Tc  

- [SERIES] How to Create a High Converting Opt-In Landing Page with Elementor 
https://www.youtube.com/watch?v=zZs0Otk9Szc  

- Curso de Wordpress de Joan Boluda https://boluda.com/curso/wordpress-basico/  

- Guía de Wordpress de boluda.com https://boluda.com/tutorial/wordpress/  

https://es.wordpress.org/support/
https://docs.elementor.com/
https://www.wpbeginner.com/
https://www.joseantoniocarreno.com/elementor-page-builder/
https://www.youtube.com/channel/UCt9kG_EDX8zwGSC1-ycJJVA
https://www.youtube.com/watch?v=u0CNM67SdCs
https://www.youtube.com/watch?v=hcPxMuxh5Tc
https://www.youtube.com/watch?v=zZs0Otk9Szc
https://boluda.com/curso/wordpress-basico/
https://boluda.com/tutorial/wordpress/
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- 5 Free Elementor Add-ons | Best Free Plugins for Elementor. Elementor Addon. 
Elementor Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Hw_Jj__hoV4  

- Bookings para WooCommerce https://www.youtube.com/watch?v=GnZWq9NVuxU  

- La Guía Definitiva Para Crear Landing Pages Que Generen un Alto Número de 
Conversiones https://neilpatel.com/es/blog/la-guia-definitiva-para-crear-landing-
pages-quegeneren-un-alto-numero-deconversiones/  

- Grupo de Facebook de Elementor en España 
https://www.facebook.com/groups/elementorenespanol/  

- W3Schools Online Web Tutorials https://www.w3schools.com/ 

- CSS-Tricks https://css-tricks.com/  

- Mailchimp https://mailchimp.com  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw_Jj__hoV4
https://www.youtube.com/watch?v=GnZWq9NVuxU
https://neilpatel.com/es/blog/la-guia-definitiva-para-crear-landing-pages-quegeneren-un-alto-numero-deconversiones/
https://neilpatel.com/es/blog/la-guia-definitiva-para-crear-landing-pages-quegeneren-un-alto-numero-deconversiones/
https://www.facebook.com/groups/elementorenespanol/
https://www.w3schools.com/
https://css-tricks.com/
https://mailchimp.com/

