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CodiAssignatura

063604 - Disseny plataformes digitals

Curs

3r

Crèdits

4,5 ECTS

Bloc Temàtic

Digital

Tipus
assignatura

Menció

Hores
presencials

36h

Hores de treball
36h
dirigit

Aquesta assignatura permetrà entendre les bases
tecnològiques, al sector de la innovació digital turística.

Hores de treball
40,5h
autònom

globals

de

les

plataformes

Una assignatura amb una visió global de la tecnologia actual i futura, que dóna una entesa
de cada ús i parts que componen un web.
Cada alumne aprendrà com funciona un web en un entorn digital, i les aplicacions per
poder fer créixer un negoci a través del màrqueting digital.
La metodologia emprada en cada sessió serà el treball en equip, que permetrà posar en
pràctica els coneixements teòrics. A través de la creació i desenvolupament d'una web i
dels reptes dels projectes seleccionats per l'equip.
El projecte es desenvoluparà a través la creació d'una web amb un dels CMS més
importants del mercat WordPress, que permetrà des de l'inici fins a la seva publicació en
línia aprendre en un entorn real.
L'assignatura es desenvoluparà sempre amb els portàtils de cada alumne, i en un entorn de
tecnologia en el núvol.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG02- Tenir visió de negoci.
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CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i
projectes.
CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la
informació en turisme.

CONTINGUTS TEMÀTICS
PART I: Introducció a les plataformes digitals (0,2 ECTS)
PART II: Introducció a Wordpress (0,3 ECTS)
PART III: Estructura de web (1 ECTS)
PART IV: Elementor Bàsic (1 ECTS)
PART V: Plugins Bàsics (0,4 ECTS)
PART VI: Elementor + Plugins Avançat (0,6 ECTS)
PART VII: Anàlisi disseny web (1 ECTS)

1. Ensenyament pràctic, exemplificant cadascuna de les tasques de la sessió perquè els
alumnes la puguin a posteriori desenvolupar per equips de treball.
2. Conèixer teoria tant de plataformes digitals com la transformació d'aquestes al llarg de
la història (de locals físics a la Web 2.0, idiomes, processadors) i WordPress.
3. Adquirir competències per treballar en equip, pels grups assignats, i entendre les
diferents posicions dins d'un equip (dissenyador, creatiu, organitzador, desenvolupadors).

perquè els alumnes puguin entendre el per què de cada element d'una web d'una empresa
que la seva intenció és fer negoci amb una plataforma digital.
5. Abans de començar cada classe, el grup ha de presentar el web a professor i explicar
breument quins són els avenços que han fet a la web, relacionat amb la tasca que es va
explicar en la classe anterior i sempre encarant el repte.
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6. Adquirir coneixements complets per a crear una Landing Page i les pàgines necessàries
per solucionar el problema que proposaran les empreses com a reptes.

diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua
- aprenentatge és avaluat a través
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge

A
-

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/
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