
 

GUIA DE
L’ESTUDIANT
2015-2016
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ
ESTRATÈGICA DE LA COMUNICACIÓ I DE 
L’EMPRESA



ÍNDEX

...................... 1PRESENTACIÓ

............... 2FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

................... 6CALENDARI ACADÈMIC

..................... 7PLA D’ESTUDIS

............. 8ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER

.......... 9Eixos Estratègics de la Comunicació de les Organitzacions

.............. 14Eixos Estratègics de la Gestió Empresarial

................ 18Metodologia d’Investigació Aplicada

................... 21Treball de Fi de Màster

................ 24ASSIGNATURES D’ESPECIALITATS

...................... 25Branding 

................ 29Comunicació Institucional i Política

................. 31Estratègies d’Internacionalització

............... 34Estratègies Innovadores en Màrqueting

........... 36Estratègies per Competir des d’Operacions i Logística

.......... 38Finances i Sistemes d’Informació Comptable per a la Direcció

................... 40Gestió de Continguts

............ 42Planificació de la Comunicació en Projectes Globals

............... 45Pràctiques en Direcció de Comunicació

................ 47Pràctiques en Direcció Estratègica

iGUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNICACIÓ I DE L’EMPRESA



PRESENTACIÓ

Aquesta Guia et proporciona la informació imprescindible de cara a planificar el curs amb encert, a més de
donar-te referència de tots els serveis i possibilitats que t’ofereix la Facultat.

Els titulats i titulades de la nostra facultat estan notablement satisfets tant dels resultats com de la bona
inserció professional que obtenen curs rere curs, gràcies sobretot a la relació de la Facultat amb el seu
entorn (teixit empresarial i associatiu). Això ens estimula encara més a millorar tant com sigui possible la
nostra oferta educativa, els nostres serveis i la nostra organització.

A nivell acadèmic, els plans d’estudi ofereixen optativitat per tal que puguis configurar l’itinerari curricular
que més encaixi amb les teves característiques i interessos. Un itinerari que, fins i tot, pots cursar en anglès
per potenciar el màxim el teu perfil internacional, en un entorn cada dia més globalitzat. Cal, però, que
coneguis els perfils dels diversos tipus d’assignatures abans de prendre decisions que afectin la teva 
matriculació.

Un any més, voldríem aprofitar aquesta presentació per encoratjar-te a treure el màxim profit de les
possibilitats formatives i dels serveis que posem al teu abast: la possibilitat de realitzar pràctiques en
empreses, l’oportunitat de fer estades d’estudis a l’estranger en el marc dels programes d’intercanvi
internacional que tenim a l’efecte, de recórrer a les tutories que t’hem assignat, d’ampliar la teva formació en
idiomes més enllà de les assignatures obligatòries de la carrera, de treure tot el partit dels recursos
informàtics i audiovisuals al teu abast?

Esperem, en definitiva, que aprofitaràs al màxim el teu pas per la Facultat d’Empresa i Comunicació de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya perquè, al final, el teu període d’estudis hagi estat el més
agradable i satisfactori possible.

 

 

Amb aquest objectiu treballem i restem a la teva disposició.
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Estructura

La Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic imparteix les següents titulacions:

Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
Grau en Comunicació Audiovisual 
Grau en Periodisme 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 
Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial 
Doble Grau en Administració i Direcció d’Empreses ? Publicitat i Relacions Públiques (en sis anys)

La gestió ordinària en el govern de la Facultat correspon al Deganat, que delega les qüestions d’organització
docent en el o la cap d’estudis.

La Facultat s’estructura en Deganat ?format pel degà, un vicedegà i el cap d’estudis?, Prefectura d’Estudis,
Coordinació d’ensenyaments, departaments, àrees funcionals i secretaria. El Deganat és el màxim òrgan de
govern de la Facultat; la Prefectura d’Estudis vetlla per l’organització acadèmica dels ensenyaments; els
coordinadors d’ensenyament vetllen per l’organització i la continuïtat curricular de cada titulació; els
departaments són les agrupacions de professors d’una mateixa àrea disciplinària; les àrees funcionals, amb
els coordinadors corresponents, són àmbits de desenvolupament de nous projectes, de suport a la docència
i de vinculació amb l’entorn i la secretaria dóna el suport administratiu.

El Deganat, la Prefectura d’Estudis, els coordinadors d’ensenyaments i la Secretaria de la Facultat són
situats a la quarta planta de l’edifici F.

Les àrees funcionals de la Facultat d’Empresa i Comunicació són:

Relacions Internacionals 
Formació Continuada 
Pràctiques

Departaments

Departament de Comunicació 
Departament d’Economia i Empresa

Departament d’Economia i Empresa

Patricia Amaral 
Nuria Arimany Serrat 
Anna Astals Seres 
Francesc Baque Puig 
Daniel Batlle 
Teresa Calzada 
Xavier Capelles Lopez 
Jordi Casas Vilaro 
Enric Casulleras Ambros 
Boyd Cohen 
Jose Antonio Corral Marfil 
Marc Fernández Buch 
Josep Lluis Garcia Domingo 
Joan-Albert Garcia Moga 
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Ferran Gustau Jaen Coll 
Felix Jurado Escobar 
Raymond Lagonigro Bertran 
Rafael De Madariaga Sánchez 
Joan C. Martori Cañas 
Rafael Oliver Cuello 
Ramon Oller Pique 
M.Dolores Palomo Chinarro 
Anna M. Perez Quintana 
M.Antonia Pujol Famadas 
Anna M. Sabata Aliberch 
Carme Sáez Nieto 
Elisenda Tarrats Pons 
Josep Terradellas Cirera 
Manuel Úbeda Sierra 
Francesc X. Vicente Soriano 
Carme Viladecans Riera

Departament de Comunicació

Jordi Alavedra 
Celia Andreu Sánchez 
Oreste Attardi Colina 
Ivette Ballesteros Murlà 
Sílvia Barrios 
Mar Binimelis Adell 
Nuria Bover Jimenez 
Josep Burgaya Riera 
Gonzalo Calle Rosingana 
Núria Camps Casals 
Mireia Canals 
Montse Caralt 
Javier Carmona Sanchez 
Montserrat Casas Arcarons 
Jordi Català 
Ignasi Coll Parra 
Gerard Coll Planas 
Irene Colom Valls 
Carme Colomina Salo 
Marc Compte Pujol 
Ruth S. Contreras Espinosa 
Jordina Coromina Subirats 
Montserrat Corrius Gimbert 
Lucrezia Crescenzi Lanna 
Jordi Cusidó 
Xavier Docampo Sellarès 
Oscar Fernandez Ferrer 
Cristina Fernández 
Efrain Foglia Romero 
Elisabet Fonts Gonzalez 
Maria Forga Martel 
Gerard Franquesa Capdevila 
Joan Frigola Reig 
Xavier Ginesta Portet 
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Santi Giraldo 
Zahaira F. Gonzalez Romo 
Carles Grau Bartrina 
Josefina Guix Soldevila 
Emma Louise Hitchen  
Santiago Jordan Avila 
M.Teresa Julio Gimenez 
Irene Llop Jordana 
Núria Mañé 
Guillem Marca Frances 
Raul Martinez Corcuera 
Anna M. Masferrer Giralt 
Joan Masnou Suriñach 
Eulalia Massana Molera 
Santos Miguel Mateos Rusillo 
Kathy Matilla Serrano 
Jesica Menéndez 
Ramon Miravitllas Pous 
Henry Naranjo Pérez 
Hector Ivan Navarro Guere 
Marc Oller 
Arnau Oriol Sanchez 
Ana M. Palomo Chinarro 
Julio Manuel Panizo Alonso 
Ricardo Parra González 
Cristina Perales Garcia 
M. Angels Pinyana Garriga 
Santiago Ponce Vivet 
Rosa Maria Pons Cerdà 
Jordi Ribot Punti 
Jordi De San Eugenio Vela 
Toni Sellas 
Albert Serra Girbau 
Jordi Serrat Manen 
Sergi Lluis Sola Saña 
Llorenç Soldevila Balart 
Ferran Terradellas 
Marta Tramullas Sandoval 
Clara E. de Uribe Gil 
Marc Vaillo Daniel 
Conrado Xalabarder Aulet 
Cristina Ylla

Òrgans de govern

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Consell de Direcció, constituït
pels següents càrrecs:

Degà

Xavier Ferràs i Hernández
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Vicedegà de Promoció i Relacions Externes

Xavier Ginesta i Portet

Cap d’Estudis

Eulàlia Massana i Molera

Coordinadora d’Administració i Direcció d’Empreses

Carme Viladecans i Riera

Coordinador de Periodisme

Sergi Sola i Saña

Coordinador de Publicitat i Relacions Públiques

Guillem Marca Francés

Coordinadora de Comunicació Adiovisual

Anna Palomo Chinarro

Coordinador de Màrqueting i Comunicació Empresarial

Santiago Jordán Ávila

Directors de Departament

Joan Frigola i Reig. Director del Departament de Comunicació

Josep Lluís Garcia i Domingo. Director del Departament d’Empresa i Economia

Coordinador de Formació Continuada

Xavier Ginesta i Portet

Coordinador acadèmic de Relacions Internacionals

Pere Morera i Pérez
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CALENDARI ACADÈMIC

Calendari acadèmic 2015-2016

Docència:

Les 37 setmanes del curs acadèmic es distribuiran entre el 2 de setembre i el 27 de juny 
Les 30 setmanes de docència es distribuiran entre el 6 de setembre i el 4 de juny

Docència 1rQ:

Del 14 de setembre a 22 de gener

Docència 2nQ:

De l’1 de febrer a 3 de juny

Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes

Vacances de Nadal:

24 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa:

Del 19 de març al 28 de març de 2016, ambdós inclosos

Dies festius:

Dilluns, 12 d’octubre de 2015 - el Pilar 
Dilluns, 7 de desembre de 2015 - pont de la Immaculada 
Dimarts, 8 de desembre de 2015 - la Immaculada 
Dissabte, 23 d’abril de 2016 - Festa Major UVic 
Dilluns, 16 de maig de 2016 - Segona Pasqua 
Divendres, 24 de juny de 2016 - Sant Joan 
Dimarts, 5 de juliol de 2016 - Festa Major de Vic

 

Observació: Aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals
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PLA D’ESTUDIS

Tipus de matèria

Obligatòria (OB)

Optativa (OP)

Treball de Fi de Màster (TFM)

Pràctiques Externes (PE)

Mòduls / Matèries Assignatures Crèdits Tipus Curs

Fonaments per a la
Investigació Social Aplicada

Metodologia d’Investigació Aplicada 10,0 OB 1

Eixos Estratègics de la Comunicació de
les Organitzacions

10,0 OB 1

Eixos Estratègics de la Gestió 
Empresarial

10,0 OB 1

Comunicació a les 
Organitzacions

Planificació de la Comunicació en
Projectes Globals

5,0 OP 1

Comunicació Institucional i Política 5,0 OP 1

Branding 5,0 OP 1

Gestió de Continguts 5,0 OP 1

Pràctiques en Direcció de Comunicació 10,0 OP 1

Direcció Estratègica i 
Emprenedoria

Finances i Sistemes d’Informació
Comptable per a la Direcció

5,0 OP 1

Estratègies d’Internacionalització 5,0 OP 1

Estratègies per Competir des
d’Operacions i Logística

5,0 OP 1

Estratègies Innovadores en Màrqueting 5,0 OP 1

Pràctiques en Direcció Estratègica 10,0 OP 1

Treball de Fi de Màster Treball de Fi de Màster 10,0 TFM 1
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER
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Eixos Estratègics de la Comunicació de les Organitzacions

Eixos Estratègics de la Comunicació de les Organitzacions

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 10,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Catalina Matilla Serrano
Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

La comunicació juga un paper estratègic en la gestió directiva de les organitzacions del s. XXI basada en
l’economia dels intangibles: la reputació i la marca. Els directius d’empreses i institucions es troben davant
d’una nova forma de fer i de relacionar-se amb els seus públics rellevants (stakeholders) i estratègics i amb
els seus clients (target group). Per a això, hauran de dominar la metodologia estratègica i les tècniques de
comunicació que els permetin, no només desenvolupar la seva funció com a àrea independent en
dependència jeràrquica directa de la direcció general, sinó també integrar la comunicació en els objectius
corporatius, alineant el pla estratègic de comunicació amb el pla estratègic de negoci. 
D’aquesta manera es assumirà la direcció de l’àrea de comunicació des de la perspectiva del Chief
Communication Officer --- CCO, un professional amb coneixements d’estratègia empresarial (management),
finances, recursos humans, màrqueting, publicitat i relacions públiques que li permetin concebre la
comunicació com a transmissió de valors i impulsió de comportaments de les persones per establir relacions
de confiança, tant dins com fora de l’organització

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Construeix un mapa de públics i els segmenta aplicant diversos criteris  
Utilitza la investigació social per identificar problemes de comunicació i fa un diagnòstic amb mètodes
empírics  
Estableix clarament els objectius i la manera d’aconseguir-los (estratègia)  
Avalua els resultats empíricament (eficàcia), identifica desviacions i "gaps" i calcula quantitativament el
ROI (return on investment)  
Avalua i selecciona els coneixements teòrics adquirits i s’enfronta a la complexitat de formular judicis a
partir d’una informació que pogués ser incompleta o limitada.  
Mostra autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques.  
Avalua de forma global els processos d’aprenentatge duts a terme d’acord a les planificacions i
objectius plantejats i estableix mesures de millora individual i d’equip 
Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en
català, castellà i anglès  
Dissenya un projecte de recerca en l’àmbit de la comunicació i / o empresa, sigui en des d’un punt de
vista aplicat o acadèmic.  
Analitza informació de les variables significatives de l’entorn empresarial per a la presa de decisions.  
Aplica tècniques per a la presa de decisió en ambient de certesa i d’incertesa. 
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Coneix models d’estructura organitzativa.

CONTINGUTS:

Model Estratègic RACE en 4 etapes (Marston 1963) 
Etapa 1 - Informació i recerca preliminars 

Informació  
Mapa de Públics  
Audiències  
Públics Objectiu (targets) 
Informació Interna o Credo corporatiu (Visió - Missió - Valors) o Punts forts o Punts febles o 

Posicionament de marca ideal o Imatge ideal 

Informació Externa o Entorn general o Entorn competitiu o Amenaces o Oportunitats  
Anàlisi DAFO  
Identificació Públics Objectiu rellevants o Clau  
Identificació Públics rellevants o Clau (stakeholders) o Criteris de segmentació  
Plantejament de preguntes d’investigació i d’hipòtesis  
Investigació preliminar  
Objectius de recerca  
Disseny del treball de camp o Estudis de mercat o Auditoria de notorietat o Auditoria de  
comunicació o Auditoria de percepcions o Auditoria d’actituds o Auditoria de relacions o 

Auditoria social o Auditoria de issues 

Identificació Públics Objectiu Estratègics o Notorietat o Posicionament marca real  
Identificació Públics Estratègics o Notorietat o Imatge real o Reputació real o Issues 

estratègics 

Diagnòstic o Problemes de negoci 

Objectius de negoci o Problemes de comunicació 
Objectius de comunicació

Comunicació persuasiva 
Comunicació d’influència 
Etapa 2 - Estratègia (s) 

Per Públics objectiu (targets) o Tàctiques (Públic objectiu a Públic objectiu) 

Idea força - USP (Tàctica a Tàctica) 
Missatges clau - copy (Idea força a Idea força)

Per Públics clau (stakeholders) o Tàctiques (Públic clau a Públic clau) 

Idea força (Tàctica a Tàctica) 
Missatges clau (Idea força a Idea força)

Etapa 3 - Pla d’Acció 

Públic 1  
Pla d’Acció 1 o Pressupost o Calendari  
Públic 2 - Pla de Acció 2 o Pressupost o Calendari  
Públic 3 - Pla d’Acció 3 o Pressupost o Calendari, etc. 
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Etapa 4 - Control i Avaluació 

Control de l’Eficiència  
Avaluació de l’Eficàcia o Investigació d’Avaluació (resultats) 

Desviacions i bretxes (gaps) 
ROI (return on investiment)

 

Presa de decisions propers passos 
Informe final

AVALUACIÓ:

- SEMINARIS DE LECTURA

- Exercicis tutoritzats
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http://www.instituteforpr.org/organizations-publics-relationships/

Lindenmann, W. (2006). Public Relations Research for Planning and Evaluation. [En línea].

Gainesville, FL 32611-8400: The Institute for Public Relations. 
http://www.instituteforpr.org/pr-research-for-planning-and-evaluation/
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Marca, G. (2011). La evaluación en los modelos de planificación estratégica de las relaciones públicas.
Análisis comparativo del uso de la evaluación de la comunicación en las redes hospitalarias de los modelos
sanitarios de España, el Reino Unido y Estados Unidos. Tesis Doctoral. Tarragona: Universitat Rovira i
Virgili. http://www.tdx.cat/handle/10803/51765

Sanz de la Tajada, L.A. (2002). Estrategias de comunicación e imagen empresarial. Barcelona: UOC.

Van Riel, C.B.M. (2002). Alinear para ganar. Madrid: LID Editorial Empresarial.

Villafañe, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.

Watson, T; & Noble, P. (2005). Evaluating Public Relations. London & Sterling: Kogan Page Limited.
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Eixos Estratègics de la Gestió Empresarial

Eixos Estratègics de la Gestió Empresarial

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 10,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito
Petra Alexandra Nylund 
Xavier Ferràs Hernández

OBJECTIUS:

Aquest curs li donarà una visió general de les eines i teories disponibles per als administradors per traçar el
curs de les seves empreses. També proporcionarà una introducció al coneixement que s’està creant
actualment en aquest camp i donar una idea de les investigacions més recents.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Avalua de forma global els processos d’aprenentatge duts a terme d’acord a les planificacions i
objectius plantejats i estableix mesures de millora individual i d’equip  
Analitza correctament propostes teòriques  
Avalua articles científics críticament i demostra capacitat de síntesi  
Dissenya propostes en les que incorpora models innovadors empresarials  
Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) en la interacció personal i professional en
català, castellà i anglès  
Analitza adequadament la funció de l’administració pública com a reguladora de mercats  
Aprofundeix en teories de la societat del coneixement i societat xarxa  Avalua els fonaments de la
direcció de persones i equips d’alt rendiment  
Proposa participar i impulsar les xarxes de treball col·laboratiu com a factors d’interès per a l’empresa  
Aprofundeix en els plantejaments i bases teòriques de la direcció estratègica empresarial

CONTINGUTS:

SESSIÓ 1 (desembre de quart), Estratègia Competitiva (Dr. Xavier Ferràs)

Objectius, Valors i Rendiment 
Fonaments d’Anàlisi de la Indústria 
Recursos i Capacitats 
Estructura organitzativa 
Les fonts naturals d’avantatge competitiu
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SESSIÓ 2 (11 des), Estratègia Corporativa (Dr. Xavier Ferràs)

Cost front Diferenciació Advantage 
Integració vertical en l’Àmbit de la Signatura 
Estratègia de Diversificació 
multinegocis General

SESSIÓ 3 (desembre, 18a), Estratègia d’Innovació (Dr. Xavier Ferràs)

Competir en entorns VUCA 
La innovació estratègica 
La innovació disruptiva vs innovació evolutiva 
Models d’innovació 
la iniciativa empresarial corporativa 
Lideratge Innovador 
desplegament organitzacional per a la innovació

SESSIÓ 4 (gener, vuitena), Estratègia Global (Dr. Xavier Ferràs)

ecosistemes d’innovació 
El concepte de deficiència del mercat 
El paper de la propietat: agrupacions d’innovació 
Microeconomia de la competitivitat

SESSIÓ 5 (gener, 15), Emprenedoria (Dr. Boyd Cohen)

El panorama canviant de la innovació i l’esperit empresarial 
Capital de Risc davant crowfunding i Lean Startup 
Les patents enfront de la innovació oberta 
parcs suburbans tecnologia enfront dels districtes d’innovació 
Compartir noves empreses d’economia i indústria interrupció

SESSIÓ 6 (22 gener), Innovació i Emprenedoria Sustentable Investigació (Dr. Boyd Cohen)

Teoria de l’Agència i dels models de negoci de mobilitat compartits 
respostes corporatives i empresarials a les oportunitats de consum sostenibles 
esperit empresarial Cívic

SESSIÓ 1 (desembre de quart), Estratègia Competitiva (Dr. Xavier Ferràs)

Objectius, Valors i Rendiment 
Fonaments d’Anàlisi de la Indústria 
Recursos i Capacitats 
Estructura organitzativa 
Les fonts naturals d’avantatge competitiu

SESSIÓ 2 (11 des), Estratègia Corporativa (Dr. Xavier Ferràs)

Cost front Diferenciació Advantage 
Integració vertical en l’Àmbit de la Signatura 
Estratègia de Diversificació 
multinegocis General

SESSIÓ 3 (desembre, 18a), Estratègia d’Innovació (Dr. Xavier Ferràs)

Competir en entorns VUCA 
La innovació estratègica 
La innovació disruptiva vs innovació evolutiva 
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Models d’innovació 
la iniciativa empresarial corporativa 
Lideratge Innovador 
desplegament organitzacional per a la innovació

SESSIÓ 4 (gener, vuitena), Estratègia Global (Dr. Xavier Ferràs)

ecosistemes d’innovació 
El concepte de deficiència del mercat 
El paper de la propietat: agrupacions d’innovació 
Microeconomia de la competitivitat

SESSIÓ 5 (gener, 15), Emprenedoria (Dr. Boyd Cohen)

El panorama canviant de la innovació i l’esperit empresarial 
Capital de Risc davant crowfunding i Lean Startup 
Les patents enfront de la innovació oberta 
parcs suburbans tecnologia enfront dels districtes d’innovació 
Compartir noves empreses d’economia i indústria interrupció

SESSIÓ 6 (22 gener), Innovació i Emprenedoria Sustentable Investigació (Dr. Boyd Cohen)

Teoria de l’Agència i dels models de negoci de mobilitat compartits 
respostes corporatives i empresarials a les oportunitats de consum sostenibles 
esperit empresarial Cívic

AVALUACIÓ:

Preparació individual i presentació de l’estat de la tècnica de treballs científics en la gestió 
estratègica (40%)

Examen final / test (30%)

 

BIBLIOGRAFIA:

MSc DECE ? Strategic Axis of Business Management

1. Adner (2006). Match your strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review
2. Barney, J. B. (1991). "Firm resources and sustained competitive advantage." Journal of Management
17(1): 99-120.
3. Chesbrough H, Bogers M. 2014. Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for
Understanding Innovation. In New Frontiers in Open Innovation
4. Christensen, C. (2003). The Innoator’s Dilemma (Book). Harper Business.
5. Clood M, Hagedoorn J, Van Kranenburg H, (2006) Mergers and acquisitions: Their effect on the innovative
performance of companies in high-tech industries. Research Policy 35: 642-654.
6. Cooke, Gómez & Echevarría (1997) Regional Innovation Systems: Institutional and organisational
dimensions. Research Policy.
7. Drucker, P (1985). The Discipline of Innovation
8. Eisenhardt KM, Martin JA (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal 21: 
1105-1121.
9. Erkowitz & Leydesdorff (2000). The dynamics of innovation: from National Systems to the Triple Helix of
university-industry-governement relations.
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10. Goshal (1987). Global Strategy: an organising framework. Strategic Management Journal.
11. Grant R,M. 1996. Towards a knowlege-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17: 
109-122.
12. Grant, R.M & Jordan, J. (2012). The Foundations of Strategy (Book). Wiley.
13. Gulati R, Nohria N, and Zaheer, A. 2000. Strategic Networks. Strategic Management Journal 21: 
203-215.
14. Gulati R. 1998. Alliances and networks. Strategic Management Journal 19: 293-317.
15. Harrigan (1985). Vertical Integration and Corporate Strategy
16. Kaya, C. (2010). Exploring the dynamics of innovation: an ecological perspective. Researchgate. 
17. Leavy B (2014). Strategy, Organization, and Leadership in a new "Transient-Advantage" World. Strategy
& Leadership, 42(4): 3-13.
18. Lieberman MB, Montgomery DB (1988). First-Mover Advantages. Strategic Management Journal 9: 
41-58.
19. Makri M., Hitt MA, Lane PE (2010). Complementaty technologies, knowledge relatedness, and invention
outcomes in high technology mergers and acquisitions. Strategic Management Journal, 31: 602-628.
20. Narayanan, V.K. (2001). Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage. Prentice Hall.
21. Nippa M, Pidun U, Rubner H. (2011). Corporate Portfolio Management: Appraising Four Decades of
Academic Research. Academy of Management Perspectives
22. Porter, M (1996). From Competitive Advantage to Corporate Strategy
23. Porter, M (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review.
24. Porter, M (2008). The five competitive forces that shape strategy
25. Porter, ME (1980). "Competitive Strategy" 
26. Sandström C, Berglund H, Magnusson M. 2014. Symmetric Assumptions in the Theory of Disruptive
Innovation: Theoretical and Managerial Implications. Creativity and Innovation Management, 23(4).
27. Schilling, M (2009). Strategic Management of Technological Innovation (book). Mc Graw Hill
28. Teece DJ. 2010. 171-194. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning
43: 172-194.
29. Tracey & Clarck (2003). Alliances, Networks and Competitive Strategy: Rethinking Clusters of
Innovation. Growth & Change.
30. Utterback, J.M (1994). Mastering the Dynamics of Innovation (Book). Harvard Business School Press.
31. Wilson & Dolz (2006). 10 Rules for Managing Global Innovation
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Metodologia d’Investigació Aplicada

Metodologia d’Investigació Aplicada

Tipologia: Obligatòria (OB)

Crèdits: 10,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
Joan C. Martori Cañas
Lucrezia Crescenzi Lanna
M. Dolores Vinyet Benito
Ramon Oller Piqué

OBJECTIUS:

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar les eines necessàries per al correcte disseny i desenvolupament
d’una recerca aplicada en l’àmbit de les ciències humanes i socials. En l’apartat qualitatiu, l’objectiu és dotar
l’alumne d’eines de recollida, representació i anàlisi de dades. L’anàlisi es realitza amb un programari
específic per al tractament de bases de dades. També es proporciona a l’alumne els prinicipis i tècniques de
l’estadística descriptiva.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Aplica correctament els principis teòrics per a l’elaboració d’una investigació 

Tria una metodologia i marc teòric adequats a l’objectiu 

Defineix objectius d’aprenentatge propis i dissenya processos de desenvolupament (individual i col·lectiu)
coherents i realistes amb els mateixos objectius i el temps de què es disposa 

Elabora el model d’anàlisi de la recerca (conceptualització, hipòtesis i operativització

Utilitza adequadament els diferents tipus de mostreig i les seves implicacions 

Interpreta els resultats d’una investigació científica 

Avalua de forma global els processos d’aprenentatge duts a terme d’acord a les planificacions i objectius
plantejats i estableix mesures de millora individual i d’equip

Dissenya i valida correctament un instrument de recollida de dades senzill 

Aplica tècniques per a la presa de decisió en ambient de certesa i d’incertesa
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CONTINGUTS:

1. Les bases del coneixement científic. Objectius i característiques de la investigació. Paradigmes.

2. La primera fase del procés d’investigació: elaboració del problema des de la fonamentació. Elecció del
tema. Antecedents i marc referencial. Fonts bibliogràfiques i altres recursos. L’ús de la teoria.

3. Objectius generals i específics. Justificació de la investigació. Definició de la / es pregunta / s
d’investigació vs. hipòtesi.

4. Metodologia. Selecció del disseny d’investigació: enfocament quantitatiu, qualitatiu, i mixt. Marc
metodològic. Recursos i pla de treball.

5. Univers, població, mostra i unitats. Tipologia de mostrejos: probabilístics i no probabilístics.

6. Tècniques qualitatives. Construcció de l’instrument de recollida de dades. Criteris de rigor en investigació 
qualitativa.

7. Tècniques quantitatives de recollida de dades.

8. Tècniques d’anàlisi i representació de dades. Variables i escales de mesura.

9. Introducció a l’anàlisi quantitativa amb programari estadístic. Bases de dades i principis d’estadística
descriptiva aplicat a la investigació o avaluació.

AVALUACIÓ:

A1. Disseny d’una investigació (50% de la nota):

A2. Seminari de lectures i debat a classe (40% de la nota):

- Debat lectures / Disseny mixt seqüencial / Anàlisi disseny quantitatiu / qualitatiu (20%)

- Casos pràctics de tractament de dades (20%)

A3. Participació i assistència (10% de la nota):

- Discussió d’estratègies de recerca d’informació

- Presentació d’objectius de les investigacions individuals

- Presentació de disseny de les investigacions individuals

- Exercici sobre construcció d’instruments de recollida de dades

- Anàlisi i debat conjunt d’articles acadèmics

BIBLIOGRAFIA:

Abela, J.A. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Centro de Estudios
Andaluces. Granada. Disponible en: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
[consultado el 20/11/2013]

19GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNICACIÓ I DE L’EMPRESA



Bustelo, M. (1999). Diferencias entre evaluación e investigación: una distinción necesaria para la identidad
de la evaluación de programas. Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 4, p. 9-29.

Creswell, J. W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage
Publications: Los Angeles. o Chapter 1. The Selection of a Research Design. Disponible en:
http://www.sagepub.com/upm-data/22780_Chapter_1.pdf [consultado el 20/07/2014] o Chapter 3. The use of
theory. Disponible en: http://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/08/creswell-chapter_3.pdf [consultado
el 20/07/2014] o Chapter 7. Research Questions and Hypotheses. Disponible en:
http://www.sagepub.com/upm-data/22782_Chapter_7.pdf [consultado el 20/07/2014]

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (Second
Edition). Sage: Thousand Oaks, CA. o Chapter 1. The nature of mixed methods research. Disponible en:
http://www.sagepub.com/upm-data/35003_Chapter1.pdf [consultado el 20/07/2014] ? Denzin, N. y Lincolm,
Y.S. (2005). Handbook of qualitative research. United Kingdom: Sage Publications.

Ruiz Olabuenaga, J.I. (2012). Metodología de investigación cualitativa. 5ª ed. , Bilbao: Deusto.

Complementaria

Cobley, P.; Schulz, P. (Eds.) (2013). Theories and Models of Communication. Berlin, Boston: De Gruyter 
Mouton.

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Paidós: Barcelona.

McQuail, D. (2000). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós: Barcelona.

Silver, C. & Lewins A. (2014). Using Software in Qualitative Research a step-by-step guide. Second edition.
Sage: London. o Chapter 1. Qualitative Data Analysis and CAQDAS Disponible en: 
http://www.uk.sagepub.com/upm-data/62036_Silver__Using_software_in_qual_research.pdf

Otros recursos

APA Citations (American Psychological Association)
http://www.libraries.psu.edu/psul/researchguides/citationstyles/APA_citation.html#apa-citation [consultado el 
02/11/2014]

Carnegie Mellon University ?Probability & Statistics course? (free)
http://oli.cmu.edu/courses/free-open/statistics-course-details/ [consultado el 02/11/2014] o Unit 1.
?Exploratory Data Analysis?. o Unit 2 ?Producing Data: Sampling and Study Design?.

20GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNICACIÓ I DE L’EMPRESA



Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Tipologia: Treball de Fi de Màster (TFM)

Crèdits: 10,0

Llengua d’impartició: Català

PROFESSORAT RESPONSABLE

Cristina Perales García

OBJECTIUS:

El Treball Final de Màster (TFM) suposa l’elaboració d’un treball amb una extensió diferenciada segons es
tracti de l’orientació professionalitzadora o de recerca.

El TFM és un treball individual dirigit pel professorat del màster i d’altres professors dels departaments
d’Economia i Empresa i de Comunicació de la FEC. Cada estudiant tindrà assignat un tutor o una tutora de
la universitat, el qual/la qual tindrà la funció d’assessorar i supervisar el treball, essent responsabilitat última
de cada alumne/a les opinions i afirmacions expressades a la memòria final.

Tenint en compte el caràcter interdisciplinar del Màster i la seva orientació tant professional com
d’investigació, el treball s’orientarà

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Assumeix la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en
un o més camps d’estudi.  
Adquireix coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica i tecnològica o
altament especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la
metodologia de treball en un o més camps d’estudi.  
Mostra autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o
tecnològiques amb una alta component de transferència del coneixement.  
Desenvolupa processos metacognitius i de reflexió crítica en relació al desenvolupament personal i a
l’exercici de la professió. 
Avalua de forma global els processos d’aprenentatge duts a terme d’acord a les planificacions i
objectius plantejats i estableix mesures de millora individual i d’equip.  
Assumeix la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en
l’àmbit de la comunicació i l’empresa  
Desenvolupa un marc teòric d’acord amb els interessos de recerca de l’estudiant, sigui en l’àmbit de la
comunicació o la gestió de l’empresa.  
Desenvolupa un treball de camp vinculat amb l’àmbit de la comunicació i / o l’empresa aplicant
correctament les metodologies qualitatives i quantitatives explicades en el mòdul 1.  
Elabora una memòria teoricopràctica resultat d’una investigació en l’àmbit de l’empresa i / o la
comunicació.  
Transmet d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de
la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els
fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.  
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Desenvolupa l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques
o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si s’escau, amb una alta
component de transferència del coneixement.

CONTINGUTS:

Tipus de TFM

A) Orientació professionalitzadora 

Des de l’orientació professionalitzadora el TFM consisteix en l’elaboració d’una Memòria Acadèmica, en la
qual l’alumnat haurà de reflectir els continguts dels distints mòduls en un projecte de millora a l’àmbit pactat
amb el tutor o la tutora. Dit projecte haurà d’anar acompanyat del corresponent marc teòric. També haurà
d’incloure unes reflexions (de tipus metacognitiu) sobre el procés d’aprenentatge que haurà dut a terme
durant el màster.

B) Orientació d’investigació 

Des d’aquesta orientació, l’alumnat en el desenvolupament del TFM haurà de realitzar un treball
d’investigació. Aquest treball estarà relacionat amb alguna de les línies de recerca dels diferents grups que
han promogut el màster. El treball d’investigació pot tenir dos enfocaments:

a) Pot consistir ?per als que ja tenen clar l’objecte d’investigació de la seva futura tesi doctoral- en la
presentació per escrit del seu Projecte de Tesi, degudament fonamentat tant teòricament com
metodològicament, i defensat oralment davant un tribunal, acompanyat d’una ?memòria d’investigació? en la
qual l’estudiant especifiqui l’experiència adquirida en la seva col·laboració i participació activa en algun
projecte d’investigació.

b) Pot consistir en la realització d’una petita investigació (petita en el sentit que encara no és la tesi
doctoral), presentada per escrit i defensada oralment davant un tribunal. Aquesta investigació pot ser un
estudi de camp degudament fonamentat tant teòricament com metodològicament, o bé pot ser un estudi
?pilot?, per exemple per acabar de determinar les hipòtesi generals del que serà després la seva tesi
doctoral, o per acabar de confeccionar, comprovar i validar un instrument de recollida de dades que
s’utilitzarà més endavant en la seva tesi doctoral, o bé pot consistir en la fonamentació teòrica i/o la revisió
bibliogràfica (?investigació bibliogràfica? o ?estat de la qüestió?) com una part del que serà més tard la seva
tesi doctoral.

Aquest treball, sigui quin sigui l’enfocament que es doni, ha de servir per comprovar la ?suficiència
investigadora? de l’alumnat del màster, que li ha de permetre realitzar, si ho decideix, la seva tesi doctoral
per a l’obtenció del títol de doctor o doctora. Més concretament, ha de permetre comprovar fins a quin punt
l’estudiant que ha optat per l’orientació d’investigació del màster pot:

Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d’estudi d’empresa i/o comunicació i el domini
d’aptituds i els mètodes de recerca associats a aquests camp d’estudi, que mostri la seva preparació
per iniciar una tesi doctoral. 
Ser capaç de dissenyar, adaptar i implementar un procés substantiu d’investigació sobre algun
problema o qüestió relacionat amb la direcció de projectes empresarials i/o de comunicació, de manera
que mostri la seva capacitat d’emprendre una tesi doctoral.

AVALUACIÓ:

L’avaluació del TFM es basa en tres elements:
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La memòria escrita 
El procés d’elaboració del treball 
La defensa oral i pública davant el tribunal qualificador

El TFM és una assignatura de convocatòria única com la resta d’assignatures del Màster. Cal aprovar la
memòria i la defensa oral i pública davant el tribunal com a requisit per aprovar l’assignatura. L’estudiant ha
de tenir en compte que cap dels tres elements és recuperable.
El lliurament de la memòria dins el termini establert i la defensa en la data fixada són condicions
inexcusables per aprovar l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

La bibliografia es recomanarà progressivament segons la tipologia de treball plantejat per part del tutor/a.
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Branding 

Branding 

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
Jordi De San Eugenio Vela
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

Presentació:

La competició de països, nacions, ciutats i regions per captar recursos, talent, infraestructures o
esdeveniments, entre altres aspectes, ha provocat l’adveniment d’una lluita renovada per la singularitat, pel
reconeixement i per la diferenciació, per una hegemonia simbòlica que cotitza a l’alça en el context d’una
emergent economia de la identitat. En aquest context, els territoris cedeixen les seves projeccions habituals
d’identitat territorial a una nouvinguda identitat simbòlica, gestionada, en part, mitjançant la transformació de
territoris en marques.

Objectiu específic:

Proporcionar als estudiants una metodologia de treball que els permeti captar els valors tangibles i
intangibles del territori per, posteriorment, projectar-los mitjançant una marca territorial. Transformar,
per tant, una identitat preexistent, en una identitat territorial competitiva.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Aplica una metodologia sistemàtica de treball que permeti fer emergir els valors tangibles i intangibles
del territori en l’objecte d’estudi 
Concreta les diferències i, per tant, els aspectes a tenir en compte en el desplegament d’una estratègia
de marca territorial amb relació a una marca comercial 
Sintetitza i realitza una investigació social, així com el treball de camp que es deriva, estant en
disposició d’elaborar un document (executive briefing) que incorpori aquells aspectes diferencials de
l’espai geogràfic objecte d’estudi. 
Proposa valor de marca, resultat de la investigació social duta a terme 
Defineix els tags, paraules clau o bé nodes conceptuals que posteriorment seran reinterpretats en el
procés de conceptualització i formalització gràfica de la marca del territori.
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CONTINGUTS:

1. Les coordenades socials, temporals i espacials
1.1. L’economia del simbolisme i la intangibilitat
1.2. La nova cultura de consum territorial
1.3. Postmodernisme i globalització en clau espacial

2. Redefinint el concepte de marca i el seu procés de construcció (branding)
2.1. Orígens i evolució
2.2. Definició i elements constitutius
2.3. La marca, avui
2.4. La nova gestió i comunicació de la marca

3. La marca de territori: propostes per a una fixació conceptual, teòrica i metodològica
3.1. Consideracions inicials
3.2. Concepte i implicacions
3.3. Els inicis i l’evolució de la marca de llocs
3.4. La promoció del territori
3.5. El màrqueting del territori

4. El branding del territori
4.1. Alguns apunts previs
4.2. Els antecedents i els significats
4.3. Els conceptes clau
4.4. Els objectius, la praxi i les característiques del branding de llocs
4.5. La gestió del branding de territoris i la seva relació amb la diplomàcia pública
4.6. L’execució de l’estratègia de place branding i la seva problemàtica associada
4.7. Branding corporatiu versus branding de territoris
4.8. La comunicació i la delimitació del públic interessat en el branding de llocs
4.9. El branding de llocs a l’entorn digital
4.10. Una proposta d’acostament interdisciplinària: geografia i place branding

AVALUACIÓ:

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, mitjançant els debats i l’anàlisi d’estudis de cas que es
desenvoluparan al llarg de les sessions presencials de l’assignatura. Així mateix, també serà motiu
d’avaluació de l’assignatura els comentaris que farem a classe al voltant de les lectures de bibliografia
bàsica que es publicaran a l’entorn Moodle.

BIBLIOGRAFIA:

Aaker, D. A. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Gestión 2000.

Anholt, S. (2010). Places: Identity, image and reputation. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Ashworth, G. i Kavaratzis, M. (2009). Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand
Management, 16(8), 520-531.

Ashworth, G. i Kavaratzis, M. (Eds.) (2010). Towards effective place brand management. Branding european
cities and regions. Cheltenham (UK) i Northampton (USA): Edward Elgar.
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Cai, L. A. (2002). Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, 29(3), 720-742.

De Chernatony, L. (2009). Towards the holy grail of defining ‘brand’. Marketing Theory, 9(1), 101-105. 
doi:10.1177/1470593108100063.

De Chernatony, L. i Riley, F. (1998a). Defining a brand: Beyond the literature with experts interpretations.
Journal of Marketing Management, 14(5), 417-443.

De Chernatony, L. i Riley, F. (1998b). Modelling the components of the brand. European Journal of
Marketing, 32(11/12), 1074-1090.

Dinnie, K. (2011). City Branding: Theory and Cases. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Echtner, C. H. i Ritchie, J. R. (1993). The measurement of destination image: An empirical assesment.
Journal of Travel Research, 31(4), 3-13.

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press.

Gold, J. R. i Ward. V. S. (Eds.) (1994). Place Promotion: The use of publicity and marketing to sell towns and
regions. Chichester: Wiley.

Govers, R. i Go, F. M. (2009). Place branding: Glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined
and experienced. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of
Vacation Marketing, 10(2), 109-121.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Oxford:
Basic Blackwell.

Kapferer, J. (2004). The New strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term
(3th ed). London: Kogan Page.

Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing
city brands. Place Branding, 1(1), 58-73.

Kavaratzis, M. (2005). Place branding: A review of trends and conceptual models. The Marketing Review,
5(4), 329-342.

Keller, K. L. (2008). Administración estratégica de marca branding (3a ed.). México, D.F.: Pearson 
Educación.

Lash, S. i Urry, J. (1994). Economies of Signs and Space. London: Sage.

Medway, D. i Warnaby, G. (2008). Alternative perspectives on marketing and the place brand. European
Journal of Marketing, 42(5/6), 641-653.

Moilanen, T. i Rainisto, S. K. (2009). How to brand nations, cities and destinations: A planning book for place
branding. Basingstoke England; New York: Palgrave Macmillan.

Morgan, N. i Pritchard, A. (1998). Tourism promotion and power: Creating images, creating identities. New
York: J. Wiley.

Nogué, J. (1999). El retorno al lugar. La creación de identidades territoriales. Claves de razón práctica, 92, 
9-11.

Nye, J. (2004). Soft power: The means to success in world politics. New York: Public Affairs.

Olins, W. (2003). On Brand. London: Thames & Hudson.
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Paskaleva-Shapira, K. A. (2007). New paradigms in city tourism management: Redefining destination
promotion. Journal of Travel Research, 46(1), 108-114.

Pike, A. (2009b). Geographies of brands and branding. Progress in Human Geography, 33(5), 619-645.

Riezebos, R. (2003). Brand Management: A Theorical and Practical Approach. London: FT Prentice Hall.

Sack, R. D. (1992). Place, modernity, and the consumer’s world: A relational framwork for geographical
analysis. Baltimore: Johns Hopkins University.

San Eugenio, J. (2012). Teoría y métodos para marcas de territorio. Barcelona: UOC.

San Eugenio, J. (2013). Fundamentos conceptuales y teóricos para marcas de territorios. Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, 62, 189-211.

San Eugenio, J. i Barniol, M. (2015). The relationship between rural branding and local development: A case
study in the Catalonia’s countryside: Territoris Serens (El Lluçanès). Journal of Rural Studies, 37, 108-119.

 

Seisdedos, G. (2007). Cómo gestionar las ciudades del siglo XXI: Del city marketing al urban management.
Madrid: Pearson Educación.

Urry, J. (1995). Consuming places. London: New York: Routledge.

Urry, J. (2002). The tourist gaze: Leisure and travel in contemporany societies (2nd ed.). London: Sage.
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Comunicació Institucional i Política

Comunicació Institucional i Política

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

L’assignatura ?Comunicació Institucional i Política? té un contingut reflexiu sobre la gestió eficaç de la
comunicació política i la comunicació corporativa. S’identificaran el principals actors polítics que fonamenten
l’opinió pública d’una societat i quin són els mecanismes de comunicació (i sovint de persuasió) per arribar a
la seva audiència/públic.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Coneix i relaciona la història i evolució de la comunicació política contemporània. 
Desenvolupa habilitats crítiques per a l’anàlisi de les campanyes actuals. 
Analitza críticament l’ús d’Internet (i xarxes socials) en l’àmbit polític 
Distingeix objectius de campanya política i institucional 
Analitza les teories de la societat del coneixement i la societat xarxa: els canvis socials, polítics,
econòmics i culturals derivats del nou entorn digital de comunicació i la globalització dels processos de
comunicació 
Demostra capacitat de síntesi per, un cop analitzats articles científics, valorar l’aportació teòrica i el rigor 
metodològic.

CONTINGUTS:

1. La formació de l’opinió pública

Actors actius de la comunicació política

La construcció de l’ agenda-setting

EL màrqueting polític

2. Els mitjans de comunicació com actors polítics 

La mediatització dels mitjans
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La ideologització dels media

3. El poder de la persuasió 

La comunicació política

El missatge electoral

Organització d’una campanya

4. La comunicació institucional 

Tipus de comunicació institucional

La publicitat institucional

AVALUACIÓ:

Avaluació queda estipulada de la següent manera, donant pes, també, a la participació i treball en
l’enriquiment dels seminaris:

Treball assagístic ? 70% 
Participació en els debats ? 30%

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografia bàsica:

Aria, T.;Curto, V. I Rom, J. (2009) Comunicació política i d’institucions públiques. Barcelona: UOC.

Bernays, E. (2008) Propaganda. Madrid: Melusina.

Castells, M. (2009) Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

Castelló, E. (2012) La mediatitzación del conflicto político. Discursos y narrativas en el contexto espanyol.
Barcelona: Laertes.

McNair, B. (2006) An Introduction to Political Communication. Londres: Routledge.

Perales, C. (2014) Premsa i autodeterminació. Catalunya i Euskadi dins l’Espanya de la Transició.
Barcelona: UOC Editorial.

Pont, C. i Bèrrio, J. (2015) Comunicació i opinió pública. Política, periodisme i ciutadans. Barcelona: UOC 
Editorial.

Kuhn, R. (2007) Politics and The Media in Britain. Londres: Palgrave Macmillan. ? Sanders, K.; Canel, M.J.;
Capdevila, A. i Gurrionero, M.G. (Coord.) (2013) Estudios de comunicación política. Madrid: Tecnos.
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Estratègies d’Internacionalització

Estratègies d’Internacionalització

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
M. Antònia Pujol Famadas
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

Descripció del curs:

El curs ha estat dissenyat com un espai per reflexionar sobre les eines que es necessiten per a una
empresa per internacionalitzar-se. Un dels principals objectius del curs és analitzar alguns dels canvis
mundials que estan afectant a l’estratègia d’internacionalització. Analitzarem el nou escenari global, on les
decisions d’una empresa tendeixen a ser compartits amb els seus consumidors i empleats. 
A mesura que el guru del màrqueting mundial Philip Kotler recomana en el seu llibre Winning mercats
globals: 
En primer lloc, les empreses no haurien de posar massa recursos en els mercats de la ciutat desenvolupats.
Ells estan disminuint en els consumidors i el creixement empresarial; mentre que en desenvolupament els
mercats de la ciutat estan creixent. 
En segon lloc, s’han d’oblidar les regions del món i dels països i se centren en mercats de la ciutat, tant en
el desenvolupament com en les regions desenvolupades. Fracàs occidental per aconseguir aquest canvi
cultural s’accelerarà l’aparició de noves companyies multinacionals dels països en desenvolupament, que
serveix les ciutats globals.
Per tant, les estratègies utilitzades en el passat ja no són vàlids en el procés d’internacionalització i hi ha
una necessitat urgent d’una canvi de cultura. Aquest és l’enfocament del curs.

Objectius del curs:

Per identificar les qüestions clau que actualment es necessiten per a una empresa que necessita per
iniciar un procés d’internacionalització 
Analitzar les estratègies que s’han desenvolupat per les empreses que ara estan jugant un paper global
en el mercat mundial

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Mostra capacitat analítica per detectar punts forts i punts febles d’una empresa que vol iniciar un procés
d’internacionalització  
Coneix i utilitza eines bàsiques per innovar en un context global  
Desenvolupa la capacitat de realitzar propostes d’innovació estudiant el cas d’una empresa
determinada  
Aprofundeix en el disseny, implementació i execució de les estratègies d’internacionalització. 
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Planteja intervencions amb adequació al context nacional o internacional i prenent en consideració les
variables específiques (legislatives, socials ...) que les condicionen

CONTINGUTS:

Contingut:

0. INTRODUCCIÓ

1. BLOC 1 - GOING INTERNACIONAL

1.1. Raons internes

1.2. Motius externs

1.3. Tendències dels mercats mundials

2. BLOC 2 - VALORS

2.1. Missió, Visió i Valors

2.2. Les companyies de valors impulsada

2.3. La transformació sociocultural

3. BLOC 3 - ESTRATÈGIA

3.1. Estratègia Horitzontal vs. Vertical.

3.2. El paper dels consumidors en un mercat global

3.3. El nou paper de les ciutats globals

4. BLOC 4 - SOSTENIBILITAT

4.1. Sostenibilitat ambiental

4.2. Guanys, el planeta i la gent

AVALUACIÓ:

El treball i la forma d’avaluació requerida:

La qualificació final es basarà en el treball que fan els estudiants durant el curs. Això inclou una marca de
classe i un projecte.

BIBLIOGRAFIA:

 

Kotler, P. (2014) Winning global markets. How businesses invest and prosper in the world’s high-growth
cities. John Wiley & Sons.
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Kotler, P. (2010): Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. Philip Kotler, Hermawan,
Kartajaya and Iwan Setiawan

Karolyi, G.A. (2015) Cracking the Emerging Markets Enigma. Oxford University Press.

Rajagopal, K. (2015) The Butterfly Effect in Competitive Markets: Driving Small Changes for Large
Differences. Palgrave Macmillan.
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Estratègies Innovadores en Màrqueting

Estratègies Innovadores en Màrqueting

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
Daniel Batlle Garcia
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

Aquesta asignatura tracta de les darreres innovacions al màrqueting com a visió fonamental per millorar el
servei i valor afegit al consumidor dintre del seu ?customer journey?, i per tant de les estratègies Claus per
desenvolupar la competitivitat global de les empresas, garantía de futur e inversió per el teixit empresarial i 
social.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Comprèn la naturalesa de l’estratègia de màrqueting i els seus vincles amb l’estratègia de marca
vis-a-vis de companyies locals i internacionals 
Desenvolupa marcs analítics en la projecció dels mercats nacionals que defineixen els factors clau en el
procés d’internacionalització de l’empresa mitjançant l’avaluació de l’entorn dels negocis internacionals,
destacant en particular les dimensions econòmiques i culturals 
Discuteix críticament les complexitats i paradoxes que són freqüents en marques d’èxit internacionals i
també fallides 
Explora les tensions en l’adopció d’una marca estandarditzada mundial en oposició a una marca local
en la comercialització internacional i relacionar-les amb l’estratègia corporativa general de les empreses 
Planteja les qüestions ètiques i de responsabilitat social en el desenvolupament i implementació de
l’estratègia de màrqueting 

 

CONTINGUTS:

El contingut del curs, es fonamenta en un equilibri entre la part conceptual i la práctica. Els temes que es
desenvoluparán serán:

1.- Màrqueting Estratègic.
-Models Analisi Estratègic.
-Quota de Mercat Objectiu i els seus components.

34GUIA DE L’ESTUDIANT 2015-2016  MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNICACIÓ I DE L’EMPRESA



-Segmentació, Targeting i Posicionament.

2.- Estratègia de Marca, Producte i Preu.
-Procés Efectiu Innovació.
-Claus Brand Building.
-Valoració de Marca.
-Estrategia de Pricing.
-Market Research

3.- Estratègia de Distribució.
-Canals adients.
-Força de Vendes.
-Key Accounts i Trade Marketing.
-Category Management i CRM.
-Research Trade Marketing.

4.- Estratègia de Comunicació i Promoció.
-Brand Experience.
-Customer Journey
-Blended on line/off line
-Reputació de Marca
-Media Research

AVALUACIÓ:

- Participació Activa a Classe (25%)
- Treball Estratègic Individual(40%)
- Examen Sintesi (35%)

BIBLIOGRAFIA:

Recomanada:

?Marketing Management?, Philip Kotler & K.C.Keller ( 2012). Edició nº 12. Prentice Hall. 
 ?The New Strategic Brand Management?, Jean Noel Kapferrer (2012). Edició nº 5. Kogan Page. 
?Brand Asset Management: Driving Profitqble Growth through your Brands?, Scott M. Davis. 
Jossey-Bass

De lectura obligatoria:( es facilitará material al moodle ).

?The dawn of marketing’s Golden age? ( McKinsey ). 
?The State of Marketing Leqadership? (Linkedin and SalesForce ) 
 ?2015 States of Marketing? (SalesForce Marketing cloud)
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Estratègies per Competir des d’Operacions i Logística

Estratègies per Competir des d’Operacions i Logística

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Anna M. Pérez Quintana
Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

Partint del coneixement de la cadena logística aquesta assignatura vol complementar amb el concepte de la
creació de valor, la tradicional visió de reducció de costos com a mesura de la competitivitat empresarial. La
creació de valor requereix de grans dosis d’innovació, en un entorn on l’avenç tecnològic és una constant.
Per aquesta raó, cal tornar-se a plantejar de manera continuada tots els conceptes lligats a la direcció
d’operacions, tenint en compte que els impossibles d’avui poden esdevenir els imprescindibles del demà.

 

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Analitza la influència de la direcció d’operacions en l’òptima gestió de la cadena de subministrament
(visió sistèmica) 
Estudia les diferents àrees de la logística interna: planificació, compres, producció, magatzems,
distribució, etc. 
Detecta i minimitza els perjudicis dels punts crítics en la cadena de subministrament 
Aprèn a utilitzar les eines o instruments habituals per a la gestió (planificació, compres, producció,
qualitat) 
Mostra habilitats en els nous sistemes d’informació empresarial, i més concretament a la construcció
dels quadres de comandament (anàlisi de processos, detecció de punts crítics, definició d’indicadors,
representació gràfica dels indicadors)

CONTINGUTS:

- La direcció d’operacions o logística integral. La gestió de la cadena de subministrament.

- La planificació i les previsions de demanda

- Compres, proveïments i negociacions
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- Els entorns productius: MRP I, CPR-MRP II, TOC, JIT, SCHEDULING

- Total Quality Management

- Inventaris i magatzems

- Distribució física i transport

- Els sistemes d’informació. El Quadre de Comandament Integral

AVALUACIÓ:

A partir de la lectura dels materials de l’assignatura i de la consulta de la bibliografia i els articles
recomanants, caldrà lliurar dos treballs al llarg del semestre: un teòric sobre l’aprofundiment en l’estudi d’una
de les grans àrees d’operacions -o bé sobre un sector econòmic concret- i un pràctic, sobre la construcció
d’un quadre de comandament per a una empresa determinada.

BIBLIOGRAFIA:

Domínguez-Machuca i altres (1999), Dirección de operaciones y aspectos estratègicos en la producción y
en los servicios, McGraw Hill.
Domínguez-Machuca i altres (1996), Dirección de operaciones y aspectos tácticos y operativas en la
producción y en los servicios, McGraw Hill.
Heizer, J.; Render, B. (2004), Dirección de la producción: decisiones estratègicas, Prentice Hall.
Heizer, J.; Render, B. (2004), Dirección de la producción: decisiones tàcticas, Prentice Hall.
Mark M. Davis; Nicholas, J.; Aquilano; Richard Chase (2001), Fundamentos de dirección de operaciones,
McGraw Hill.
Krajewski L., Ritzman L.; Malhotra M. (2008), Administración de operaciones, Pearson Prentice Hall
Chase i Aquilano, J. (1994), Dirección y Administración de la Producción y de las Operaciones, 
Addison-Wesley.
Martín Peña, M.l.; Carrasco Bañuelos, E.; Díaz Garrido, E.; García Muiña, F.E.; Montero Navarro, A. (2003),
Dirección de la Producción: problemas y ejercicios resueltos, Prentice Hall.
Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa: 10 casos reals (2010), Cambra de Comerç de
Barcelona i Universitat de Vic.
ESADE Business School (2003), Guies de la gestió de la innovació. Producció i Logística; CIDEM
Ana Núñez Carballosa et al. (2014), Dirección de Operaciones. Editorial UOC.
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Finances i Sistemes d’Informació Comptable per a la Direcció

Finances i Sistemes d’Informació Comptable per a la Direcció

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
Francesc X. Vicente Soriano
M. Dolores Vinyet Benito
Núria Arimany Serrat

OBJECTIUS:

Conèixer el concepte de direcció financera i les principals característiques. 
Conèixer el finançament extern de l’empresa, ja sigui propi o aliè. 
Conèixer el finançament intern, la importància dels beneficis retinguts i de l’amortització econòmica. 
Conèixer la planificació financera d’una empresa i saber desenvolupar el pressupost de tresoreria i de
gestió. 
Ser capaç de realitzar projectes d’inversió i de finançament, i conèixer les principals mesures de
rendiment de les inversions per tal de poder prendre decisions. 
Conèixer la resistència del rendiment d’un projecte d’inversió a les variacions desfavorables de les
diferents variables que el conformen.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Distingeix la informació comptable bàsica per a la presa de decisions  
Avalua les diverses fonts de finançament  
Coneix els fonaments bàsics de la planificació financera  
Planteja projectes d’inversió tenint en compte variables específiques que les condicionen  
Avalua projectes d’inversió

CONTINGUTS:

La direcció financera i les funcions del director financer
Finançament extern i finançament intern.
Planificació financera.
Projectes d’inversió, finançament i criteris de selecció d’inversions.
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AVALUACIÓ:

Presentació de dues practiques (30 % cadascuna) i prova final (40 %).

BIBLIOGRAFIA:

Brealey, R.; Myers, S.Fundamentos de financiaci ón empresarial. McGraw-Hill, 1998.

Brealey, R.; Myers, S.; Marcus, A. Principios de dirección financiera. McGraw-Hill, 1996.

Ferruz, Luis. Dirección Financiera. Barcelona: Gestión 2000.

Keown, A.; Petty, J.; Scott, D.; Martin, J. Introducción a las finanzas. Prentice Hall, 1999.

Suarez Suarez, A. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 1996.
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Gestió de Continguts

Gestió de Continguts

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
Joan Frigola Reig
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

La gestió de continguts s’utilitza en contextos amplis i amb interpretacions molt diversos perquè amb la
digitalització de la informació, qualsevol tractament de les dades i dels múltiples llenguatges acaba implicant
alguna gestió de continguts. En aquesta assignatura es farà un itinerari sobre els diferents aspectes sobre la
creació de continguts i sobre la gestió que es fa d’aquests actius en les diverses fases de creació, de
publicació i de gestió de la informació.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Mostra habilitats que demostren que s’actualitza contínuament.  
Gestiona correctament l’ús de la informació  
Utilitza i aplica convenientment les TIC en l’àmbit acadèmic i professional  
S’adapta als diversos llenguatges i suports i dels públics objectius  
Demostra un ampli coneixement de les fases de producció i explotació del producte i, també, dels
mitjans tècnics implicats.

CONTINGUTS:

La gestió de continguts en la nova era de la comunicació digital. 
La investigació en comunicació, una introducció a l’anàlisi del contingut. 
La gestió de continguts audiovisuals: UGC, fenomen fan i YouTube. 
Gestió de continguts auditius: la ràdio on-line i el fenomen podcast. 
Màrqueting de continguts.

AVALUACIÓ:

L?avaluació és continuada i acumulativa. S?avaluen els coneixements i les competències, lligades als
objectius de l?assignatura a cada sessió de classe i en cada exercici que es realitza. Participació en les
classes presencials mitjançant debats de les lectures, vídeos, exemples i treball d’anàlisi de continguts 
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específics.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografia bàsica:

Abela, J. A. (2003). Las técnicas de Análisis de Contenido: una revisión actualizada. Departamento de
Sociología de la Universidad de Granada. Recuperat el 17 d’abril de 2015, de
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf. 
Ardèvol, E, Gómez-Cruz, E., Roig, A. i San Cornelio, G. (2010). Pràctiques creatives i participació en els
nous mèdia. [Versió electrònica]. Quaderns del CAC, 34, 27-36. 
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. (2014). Navegantes en la Red.
Recuperat el 17 de gener de 2015, de http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html 
Duran, J. i Sánchez, L. (editores) (2008) Industiras de la Comunicación Audiovisual. Barcelona:
Comunicación Activa editorial UB. 
Franco, G. (2005). Tecnologías de la comunicación: producción, sistemas y difusión digital. Madrid:
Fragua. 
Jenkins, H. (2008). Convergence culture: la cultura de la convergencia de los medios de comunicación.
Barcelona: Paidós. 
Niqui, C. (2012). Cronologia dels primers 15 anys de l’audiovisual a internet. Barcelona: Editorial UOC. 
Roig, A. (2009). Cine en conexión. Producción industrial y social en la era ?Cross-media?. Barcelona:
Editorial UOC. 
Vilchez, L (coordinador); del Río, O.; Simelio, N.; Soler, p: i Velázquez, t. (2011) La investigación en
comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. Barcelona: Editorial Gedisa.
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Planificació de la Comunicació en Projectes Globals

Planificació de la Comunicació en Projectes Globals

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 5,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Andrea Oliveira Dos Santos
Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito

OBJECTIUS:

Les organitzacions necessiten crear i gestionar estratègicament la seva capital de reputació i de marca. Per
a això han de ser capaços d’identificar els seus públics i jerarquitzar amb l’objecte d’establir una
comunicació eficaç amb aquests col·lectius. D’aquesta manera, el valor afegit dels intangibles de les
organitzacions (reputació i marca) repercutirà decisivament en el seu negoci. L’objecte d’aquesta
assignatura és dotar l’alumne d’aptituds metodològiques per d’una banda, identificar, jerarquitzar i conèixer
a públics de l’organització i, d’altra banda, gestionar eficaçment el seu capital de marca i reputació
corporativa a través de la comunicació corporativa.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Elabora projectes de comunicació integrals  
Identifica, gestiona i protegeix els intangibles d’una empresa o organització, afegint valor als seus
productes i serveis i reforça la seva reputació corporativa  
Identifica estratègicament els públics de l’organització davant els canvis de l’entorn  
Estableix metodologies objectives per conèixer la percepció dels públics sobre l’organització i la seva
marca 
Identifica estratègies per gestionar la identitat corporativa i el valor de marca.

CONTINGUTS:

1) La diversitat terminològica de la concepció de públics en la Comunicació Corporativa i Relacions 
Públiques

Els Públics 
El Públic 
El Entorn 
L’Audiència 
La Opinió pública 
 Els Stakeholders 
El Públic objectiu
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2) Criteris per a la identificació dels públics

3) Criteris per a la jerarquització dels públics

Resolució de cas pràctic en dupla. La resolució del cas fa part de l’avaluació de l’assignatura (45% de la
nota final).
A partir de la presentació d’un cas pràctic real i els continguts teòrics discutits en la primera sessió, els
alumnes analitzaran un cas que serà exposat durant les 3 primeres hores de la sessió. El temps per a la
resolució de cas és d’una hora. Cada estudiant haurà d’enviar la resolució del en arxiu PDF per correu 
electrònic.

4) Imatge Corporativa i de marca / Gestió dels intangibles

Formació De la Imatge Corporativa 
Gestió De la Identitat Corporativa 
Gestió De la Comunicació Corporativa 
Gestió De la Marca

AVALUACIÓ:

 S’avaluarà la participació i la qualitat de les intervencions dels alumnes en el debat desenvolupats en cada
sessió presencial (55% de la nota final).
Anàlisi d’un cas pràctic (45% de la nota final).
La nota final de l’assignatura serà la mitjana de les notes parcials.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía obligatoria: ( 1ra sesión)

Oliveira, A., & Capriotti, P. (2015). The research of strategic publics in companies in the energy industry in
Spain. Public Relations Review 41 (1) (2015), 541?543
Oliveira, A., Capriotti, P. & Matilla, K. (2015). Conception and strategic management of publics in the energy
companies in Spain. Communication & Society 28(1), 79-92 
(http://www.unav.es/fcom/communication-society/en/resumen.php?art_id=523)
Bibliografía Complementar 
Míguez González, M. I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: UOC.

Bibliografía Complementar 
Fombrun, C. (1996). Reputation. Realizing values from the corporate image. USA: Harvard Business School
Press. Fombrun, C. (2001). ?Corporate Reputation as economic assets?, en Hitt, M. et al.: The Blackwell
Handbook of Strategic Management, Blackwell, USA.
Kapferer, J. (1992). La marca, capital de la empresa. Bilbao: Deusto.

 

Bibliografía Obligatoria ( 2na i 3ra sesión)
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Santiago de Chile: Colección de Libros de la Empresa. 
(http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf)
Capriotti, P. (2009). De la imagen a la Reputación: análisis de similitudes y diferencias, Razón y Palabra, 70 
(https://paulcapriotti.wordpress.com/libros/

Villafañe, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas, Madrid: Pirámide
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Bibliografía Complementar 
Fombrun, C. (1996). Reputation. Realizing values from the corporate image. USA: Harvard Business School
Press. Fombrun, C. (2001). ?Corporate Reputation as economic assets?, en Hitt, M. et al.: The Blackwell
Handbook of Strategic Management, Blackwell, USA.
Kapferer, J. (1992). La marca, capital de la empresa. Bilbao: Deusto.
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Pràctiques en Direcció de Comunicació

Pràctiques en Direcció de Comunicació

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 10,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito
Xavier Ginesta Portet

OBJECTIUS:

Aquesta és l’assignatura de pràctiques dels estudiants que facin l’itinerari de comunicació del màster. Vol
posar l’estudiant al costat d’aquells qui prenen decisions en la gestió de la comunicació d’una organització,
tant sigui empresarial, política o de qualsevol àmbit de la societat. Aquesta assignatura té per objectius els 
següents:

Entendre el funcionament estratègic d’un gabinet de comunicació. 
Coneixer els mecanismes de funcionament diari d’un gabinet de comunicació. 
Participar de la presa de decisions estratègiques que afecten a la gestió de la comunicació de les
organitzacions. 
Entendre i gestionar els mitjans de comunicació propis d’una organització.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

Mostra una actitud de motivació i compromís per la millora professional i personal. 
Analitza i sintetitza en l’elaboració d’un informe final d’acord a una trajectora dins de l’empresa. 
Demostra habilitats de responsabilitat i presa de decisions en les participacions que li pot oferir
l’empresa o institució on practica.

COMPETÈNCIES

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 
Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 
Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera en gran mesura
autodirigida o autònoma. 
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Transversals

Esdevenir l?actor principal del propi procés formatiu amb l’objectiu d’aconseguir una millora personal i
professional i d’adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de
diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 

CONTINGUTS:

L’estudiant estarà en període de pràctiques en el sí d’una institució.

Cada institució, d’acord amb la Universitat, farà un pla formatiu adaptat a les necessitats de l’estudiant.

AVALUACIÓ:

L’estudiant quedarà avaluat segons els següents percentatges:

Un 40% en funció de l’informe del tutor de l’empresa.

Un 60% en funció de la memòria de pràctiques i el seguiment que hagi fet amb el tutor de la Universitat.

BIBLIOGRAFIA:

COSTA, J. Comunicación corporativa y revolución de los servicios. Madrid: Ediciones de las Ciencias
Sociales, 1995.

COSTA, J. La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de gestión. Barcelona, Paidós, 1999.

COSTA, L. La comunicació local. Barcelona: UOC, 2009.

MARTÍN MARTÍN, F. Comunicación Empresarial e Institucional. Madrid: Universitas, 2006.

MASON, R. i MITROFF, J. Challenging Strategic Assumption. Nova York: Wiley, 1982.

MAZO DEL CASTILLO, J.M. Estructuras de la Comunicación por objetivos: estructuras publicitarias y de
Relaciones Públicas. Barcelona: Ariel, 1994.

McQUAIL, D. i WINDAHL, S. Modelos para el estudio de la comunicación colectiva. Pamplona: Eunsa, 1997.

VAN RIEL, C.B.M. Principles of Corporate Communication. Londres: Prentice Hall, 1995.

VILLAFAÑE, J. La gestión professional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide, 1999.
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Pràctiques en Direcció Estratègica

Pràctiques en Direcció Estratègica

Tipologia: Optativa (OP)

Crèdits: 10,0

Llengua d’impartició: Espanyol

PROFESSORAT

Cristina Perales García
M. Dolores Vinyet Benito
Xavier Ginesta Portet

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura té per objectiu portar a l’estudiant en un entorn de treball real, per tal de poder veure i
viure en persona els processos de presa de decisions de l’activitat empresarial, des del seu punt de vista
estratègic. Els objectiu són:

Conèixer i entendre la realitat empresarial i els processos de presa de decisions en cada àrea funcional. 
Participar dels processos de presa de decisions estratègics de l’organització. 
Participar del dia a dia d’aquelles àrees funcionals que consideri l’organització per tal de formar-se una
visió holística d’aquesta. 
Entendre l’organització com un tot, els seus públics i les relacions entre aquests.

RESULTATS D’APRENENTATGE:

? Elabora una memòria pràctica i realitza una estada de pràctiques en una organització empresarial 
? Participa en l’elaboració d’estratègies empresarials. 
? Demostra habilitats de responsabilitat i presa de decisions en les participacions que pot oferir a l’empresa /
organització on participa 
? Col·labora en disseny, planificació i gestió de projectes d’innovació empresarial

COMPETÈNCIES

Bàsiques

Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una
informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis. 
Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 
Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera en gran mesura
autodirigida o autònoma. 
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Transversals

Projectar els valors de l?emprenedoria i la innovació en l?exercici de la trajectòria personal acadèmica i
professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació envers el
desenvolupament professional. 

CONTINGUTS:

Aquesta assignatura posa l’estudiant dins d’un entorn empresarial concret.

Per això, hi ha un acord entre la Universitat i l’estudiant per trobar aquest entorn i, és responsabilitat del tutor
de l’empresa i la institució de fixar el pla de treball en cadascun dels casos.

AVALUACIÓ:

L’avaluació d’aquesta assignatura està composta per:

40% en relació a la valoració que en fa el tutor de l’empresa.

60% en relació a la valoració de la memòria i el seguiment que en fa el tutor de la Universitat.

BIBLIOGRAFIA:

EMSHOFF, J. Managerial Breakthroughs. Nova York: AMACOM, 1978.
FREEMAN, R. E. Strategic Management: A Stakeholders Approach. Boston: Pitman, 1984. 
FREEMAN, R. E.; McVEA, J. ?A Stakeholder Approach to Strategic Management? a HITT, M. A.,
FREEMAN, R. E. i JEFFREY, S. Harrison. Handbook of Strategic Management. Oxford: Blackwell
Publishing, 2001 p. 189-208.

INKPEN, A. ?Strategic Alliances? a HITT, M.; FREEMAN, R.E. i JEFFREY, S.H. Handbook of Strategic
Management. Oxford: Blackwell Publishing, 2001. p. 409-432.
KOTLER, P. i ARMSTRONG, G.. Fundamentos de mercadotecnia. Naucalpan de Juárez: Pearson
Educación, 2003.
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