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Codi- Assignatura 064604 – Estratègies de Marketing: “Branding” i “Content” 

Curs  4t Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic 
Empreses turístiques i 
gestió de serveis 

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 

Aquesta assignatura ajudarà als estudiants a entendre les estratègies de marketing digital 
i les seves aplicacions en SEO, SEM i SMO. Els estudiants aprendran també a com llançar 
campanyes per Google Ads i què són les estratègies de lead capture i service conversion. 
També aprendran a com fer una planificació de xarxes socials i gestionar el contingut i el 
branding per internet. Per últim, aprendran a com crear i gestionar campanyes per 
Facebook Ads, i s’iniciaran en el fascinant món del marketing digital per xarxes socials. 

Estudiarem els casos més exitosos del marketing digital de turisme en xarxes socials o 
PPC. També aprendrem a planejar, crear i gestionar campanyes de SEO amb l’objectiu de 
crear una proposta per a la optimització d’una web. 

S’introduirà als estudiants a una visió pràctica dels principals canals de planificació i 
càlculs de gestió d’un projecte de marketing. Les habilitats impartides a l’assignatura 
permetran als estudiants crear la seva primera campanya de Google Ads o Facebook Ads 
i els proveirà de les eines necessàries per tal de treballar en un departament de marketing 
digital d’una empresa turística. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB05- Els estudiants han de desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per 
tal de fer front a estudis superior amb un grau elevat d’autonomia. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics. 

CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, les funcions i els processos operacionals 

de les unitats del turisme de negocis. 
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RESULTATS  D’APRENENTATGE 

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

organització, fent èmfasi en la marca. 
3. Comprendre els diferents significats de la gestió de contingut digital de marques i 

institucions. 
4. Desenvolupar les habilitats necessàries per tal de generar narracions amb un impacte 

efectiu. 
5. Conèixer les noves tendències d’aplicació de la intel·ligència artificial en el turisme. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Estratègia de Marketing Digital 

1.1. Pla de Marketing i Pla de Marketing Digital 

1.2. DAFO Digital 

1.3. Estratègies, objectius i tàctiques 

1.4. Buyer persona 

1.5. Funnel de conversió 

2. Estratègies de marca 

2.1. Identitat, imatge, cultura i personalitat de la marca 

2.2. Construcció i Reconeixement de la marca 

2.3. Posicionament de la marca 

2.4. Estratègies de marca 

3. Marketing Inbound i de SEO 

3.1. Motors de recerca i contingut: SEO 

3.2. Keyword Planning 

3.3. Marketing Inbound i d’e-mail 

3.4. Estratègies 

3.5. Gestió de bases de dades 

3.6. Còpies per marketing d’e-mail 

4. Estratègies de contingut orgànic 

4.1. Marketing de Contingut 

4.2. Planejament de contingut orgànic 
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4.3. Algoritmes dins les xarxes socials 

4.4. Construcció de campanyes orgàniques a diferents xarxes socials: Instagram, 

LinkedIn, TikTok... 

4.5. KPIs per a campanyes orgàniques 

5. Estratègies de pagament: Facebook i Instagram Ads 

5.1. Introducció a l’eina: Com utilitzar-la? 

5.2. Pixel, esdeveniment i audiències 

5.3. Tipologies de campanyes 

5.4. Anàlisi de campanyes 

5.5. ROAS, ROI, KPI i diagnòstic 

6. Estratègies de pagament dins d’altres xarxes socials 

6.1. Linkedin / Pinterest / TikTok ads 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d’aprenentatge planejades per a l’assignatura combinen diversos 
processos, sent els més remarcables els mètodes cognitius relacionats amb la comprensió 
dels principis del turisme i el sistema global turístic, així com la inclusió d’un conjunt 
d’habilitats, principalment tècniques. 

Les activitats i metodologies (siguin grupals o individuals) dissenyades per a aquesta 
assignatura 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: 
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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. 

El pla d’activitats avaluables serà públic per a l’alumnat des del principi del curs. 

Activitats Tipus Continuada Única Setmana d’entrega 

Participació activa i 
assistència 

Individual 10% -  

Activitat 1: Annàlisi de marca Grupal 20% 20% Setmana 4 

Activitat 2: Documentation 
Deck individual 

Individual 10% 10% Setmana 4 

Activitat 3: Campanya i 
planificació de contingut 

Grupal 20% 20% Setmana 8 

Prova final Individual 40% 50% Setmana d’Examen 

 TOTAL 100% 100%  

 

Per tal de superar l’assignatura, és imprescindible haver obtingut una nota final mínima de 
“5”, sempre que l’estudiant hagi completat l’examen individual o treballs estipulats al 
programa. Aquest examen o treballs finals han de completar-se amb un mínim de “4” per tal 
que facin mitja amb la resta d’activitats de l’assignatura. 

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 haver obtingut una nota final de l’assignatura entre 
“4-4,9” i haver assistit a l’examen o treball final de l’assignatura. 

La reavalació implica una modificació de la nota final in cas que es superi l’activitat i, en 
qualsevol cas, la nota màxima serà “5”. Aquesta nota farà mitja amb les notes de la resta 
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d’activitats avaluables dutes a terme per l’estudiant al llarg del període acadèmic 
corresponent, d’acord amb els percentatges establerts per l’assignatura, conformant una 
nova nota final. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Seth Godin, This is Marketing: You Can’t Be Seen Until You Learn To See. Ed Portfolio. 

Alina Wheeler, Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 
4th Edition 

Florian Kaefer, Insider’s guide to place branding: shaping the identity and reputation of 
cities, regions and countries. Springer 

David Meerman Scott, Fanocracy: Turning Fans Into Customers and Customers Into Fans. 
Ed Portfolio 

Christopher Bones, James Hammersley, Nick Shaw, Optimizing Digital Strategy. Ed Kogan 
Page Limited. 

Ian Dodson, The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, 
Targeted, and Measurable Online Campaigns. Ed Willey 
 


