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Codi- 
Assignatura 

064607 – Productes i serveis turístics e-commerce 

Curs  4t Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic Turisme Digital 
Tipus 
assignatura 

Optativa 

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 com funcionen el comerç electrònic 
i els serveis turístics digitals des de la perspectiva de la tecnologia i el marketing. 
S’aborden les diferents tecnologies i grups d’interès dels serveis involucrats en la cadena 
de valor dels processos del comerç electrònic. Els estudiants analitzen, a través de 
diferents sessions pràctiques, les empreses i models de negoci, com les startups d’e-
commerce turístiques i companyies consolidades que s’han adaptat al nou entorn, 
identificant els factors clau i condicionants del seu èxit o fracàs. L’estudiant identifica com 
els agents principals treballen: passarel·les de pagament, metabuscadors, agregadors, 
OTAs, atraccions turístiques, recomanadors, distribuïdors XML, etc. El coneixement i les 
habilitat d’aquesta assignatura introdueixen als estudiants al desenvolupament d’un pla 
estratègic d’e-commerce, i la seva aplicació, amb instruments que permetin un 
posicionament exitós d’una web de negoci turístic. Per a fer-ho, l’assignatura també 
ofereix un aprenentatge en relació a les tecnologies de Vanguardia dins els serveis 
turístics que controlen el mercat digital i les claus de PPC i SEM a Google. 

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. 

CG08- Dominar les tècniques comunicatives orals i escrites per tal de transmetre 
informació, idees, opinions, etc. 
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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. 

CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

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

2. Comprendre els principal models de e-commerce. 
3. Entendre el concepte de marca i les diferents estratègies associades. 
4. Conèixer els diferents significats de gestionar el contingut digital de marques i 

institucions. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Publicitat online: mapa d’agents i conceptes bàsics (0,2 ECTS) 

2. Google ads (0,5 ECTS) 

2.1. Creació d’un compte i introducció als tipus de comptes 

2.2. Configuració del mètode de pagament i tracking de conversió 

2.3. Tipus de campanya (recerca, compres, mostra, vídeo, Gmail) 

2.4. Smart bidding 

3. Publicitat del motor de recerca (2 ECTS) 

3.1. Introducció als motors de recerca 

3.2. SEO/SEM 

3.3. Recerca per paraules clau 

3.4. Pla i pressupost 

3.5. Tipus de campanya (Recerca estàndard, Recerca dinàmica) 

3.6. Estructura de comptes: Campanyes i Grups d’anuncis. Puntuació de qualitat 

3.7. Concordances 

3.8. Anuncis i extensions 
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3.9. Audiències 

3.10. Processos d’optimització 

4. Google Shopping (0,5 ECTS) 

4.1. Google Ads i Google merchant center 

4.2. El feed o catàleg de productes 

4.3. Estructura de campanya 

4.4. Procés d’optimització 

5. Publicitat dins la xarxa de continguts (0,5 ECTS) 

5.1. Audiències 

5.2. Creatius 

5.3. Remarketing 

5.4. Procés d’optimització 

6. Publicitat en vídeo (0,5 ECTS) 

6.1. Creació i connexió amb un canal de YouTube 

6.2. Audiències 

6.3. Tipus d’anuncis 

6.4. Procés d’optimització 

7. Publicitat a Google Mail (0,2 ECTS) 

8. Informes (0,2 ETS) 

9. Landing Pages (CRO) (0,2 ECTS) 

10. Editor de Google Ads (0,2 ECTS) 

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 
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• 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. 

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

Activitats Tipus Continuada Única Setmana d’entrega 

Pla d’audiències Grupal 10% 10% Setmana 2 

Pla de pressupost Grupal 10% 10% Setmana 3 

Briefing creatiu Individual 15% 15% Setmana 4 

Anàlisi de dades Individual 15% 15% Setmana 5 

Prova final Individual 50% 50% Setmana d’Examen 

 TOTAL 100% 100%  

 

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

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 
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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 

• Rodríguez del Pino, D. (2014) Publicidad on line (3ª ed.): las claves del éxito en 
Internet. ESIC Editorial. 

• Riera, B. (2017) Visibilidad Online: 6 fases para el éxito digital de tu negocio. 
Agencia del ISBN 

• Del Valle, E. (2017) Google AdWords: Trucos y estrategias para el éxito. 
Alfaomega Grupo Editor. 

• Checa, E., Piedrafita, J. M. & Rodrigo, C. (2018) SEO y SEM: Estrategias para 
posicionarse en buscadores. The Valley Digital Business School. 

• About Google Hotel Ads 
https://support.google.com/hotelprices/answer/9238461?visit_id=63727850994
8862128-2068696928&rd=1 

• Search engine land https://searchengineland.com/library/channel/sem 

• Wordstream https://www.wordstream.com/blog 

• Google Ads Youtube channel 
https://www.youtube.com/channel/UCgl9rHdm9KojNRWs56QI_hg 

• Google Ads, how the search auction works 
https://www.youtube.com/channel/UCgl9rHdm9KojNRWs56QI_hg 

• Conversion tracking in google ads https://support.google.com/google-
ads/answer/1722022?hl=en 

• Google Shopping campaigns: https://adespresso.com/blog/google-shopping-
campaigns-examples/ 

• Google shopping ads the Definitive Guide: 
https://www.storegrowers.com/google-shopping/ 

• Google Ads display campaigns tutorial 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=NbfaQhlWNQ4 


