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Codi- 
Assignatura 

064606 – Optimització de Plataformes Digitals en Entorns Turístics 

Curs  4t Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic Negoci Digital 
Tipus 
assignatura 

OMD 

Hores 
presencials 36 hores 

Hores de treball 
dirigit 

36 hores 
Hores de treball 
autònom 

40,5 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura permet als estudiants entendre en profunditat els fonaments del 
marketing online fent ús d’estratègies i metodologies de marketing Inbound, anàlisi de 
dades i optimització de plataformes digitals en entorns turístics. 

Està pensada per augmentar el grau de coneixement de l’estudiant, mitjançant un 
aprenentatge progressiu per tal d’entendre, crear i implementar una bona estratègia 
online, començant per la investigació i creació d’un User Persona i amb el significat de 
“Funnel” dins de l’estratègia online. 

Durant el curs l’estudiant aprendrà també sobre SEO, SEM i automatització de marketing, 
així com tècniques més orientades a millorar el rati de conversió com l’optimització de 
Landing Page i Call to Actions. 

L’estudiant també aprendrà sobre CRO i guanyarà confiança fent ús de les diferents 
tècniques i plataformes destinades a millorar la UX (experiència d’usuari) dins l’entorn 
digital turístic. 

L’objectiu últim és fer que l’estudiant entengui com integrar totes les accions englobades 
en una estratègia de marketing i com optimitzar-les per tal de suplir les necessitats del 
negoci. 

La teoria i metodologia dutes a terme a l’assignatura es veurà, doncs, aplicada al llarg dels 
projectes des d’una aproximació basada en dades, mitjançant Google Analytics i altres 
plataformes per tal d’estudiar, analitzar i optimitzar les dades en cada punt específic del 
viatge del client (customer journey). 

Un dels pilars d’aquesta assignatura és mostrar casos d’estudi reals i aplicables i/o 
exemples del mercat, per tal que els estudiants desenvolupin una visió global sobre 
l’estratègia mentre coneixen les eines per a optimitzar-la. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB04- Els estudiants seran capaços d’entendre i explicar idees, problemes i solucions a 
audiències de diferents nivells d’especialització. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG02- Posseir visió de negoci. 

CG03- Actitud emprenedora i pro activitat. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic del disseny de productes, serveis i projectes. 

CE09- Entendre i gestionar les tecnologies de la informació i tecnologies de la gestió de la 

informació en el mercat turístic. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer les bases per a la creació i gestió de les plataformes digitals en el sector 
turístic. 

2. Entendre la operació de les estructures bàsiques pel desenvolupament de plataformes 
digitals. 

3. Conèixer les diferents eines associades amb el marketing digital i com aplicar-les al 
sector turístic. 

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

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Marketing Inbound – Berta 

1.1. Cicle de compra 

1.2. Procés de venta 

1.3. Inbound vs Outbound 

1.4. Els pilars de la metodologia Inbound 

1.5. Buyer Persona (+ Workshop) 

2. Atraure – Berta  
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2.1. Formats d’estratègia de contingut 

2.2. Keyword Research 

2.3. Altres maneres de promocionar el contingut: Social, PPC, e-mail, PR 

2.4. Comparadors específics i motors de recerca (Tripadvisor, El Tenedor, Booking...) 

3. Convertir i tancar – Berta  

3.1. Landing Pages 

3.2. Call-to-Actions 

3.3. Automatització del Marketing 

4. Fidelització – Berta  

4.1. Lleialtat del client 

4.2. Crítiques i crisis de reputació 

4.3. Eines Inbound 

4.4. Taller: defineix l’estratègia Inbound del teu negoci 

5. Tràfic Web i hipòtesis – Simona  

5.1. Analitzar i qualificar el tràfic en diferents models de negoci 

5.2. Hipòtesis de la ineficiència del tràfic 

5.3. Implementació analítica 

6. Anàlisi de dades tecnològiques i digitals- Simona  

6.1. Ecosistema tecnològic en el sector turístic 

6.2. Anàlisi de dades qualitatives i quantitatives 

6.3. Anàlisi i informes 

6.4. Pla d’optimització amb tests A/B 

6.5. Estratègia i creació d’un test A/B 

7. CRO: CRO – Simona  

7.1. Què significa CRO? 

7.2. Com millorar el rati de conversió segons els diferents models de negoci 

7.3. Projectes, estratègies, eines i planificació CRO 

7.4. Presentació 

8. Recerca UX – Simona  

8.1. Tècniques UX 

8.2. Eines 
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8.3. Metodologia 

8.4. Taller 

9. Auditoria – Simona  

9.1. Auditoria UX 

9.2. Eines 

9.3. Metodologia 

10. Big Data i CRO – Simona  

10.1. Planificació de treball CRO 

10.2. Mètriques 

10.3. Informes 

10.4. Aproximació i perspectiva estratègica CRO 

10.5. Entrevista 

11. Exercici A/B – Simona  

11.1. Planificació 

11.2. Implementació 

11.3. Anàlisi de dades i seguiment 

11.4. Conclusions i Informes 

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 
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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. 

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

Activitats Tipus Continuada Única Setmana d’entrega 

Activitat: Buyer Persona Individual 20% 20% Setmana 1 

Activitat: Pla de Marketing 
Inbound 

Grupal 20% 20% Setmana 3 

Activitat: Test A/B Grupal 20% 20% Setmana 6 

Prova final Individual 40% 40% 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. 
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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 
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. 
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