
                                                                                                                                 
                                                                                                                                         
 

 
PROFESSOR: LLUÍS SÁEZ I GIOL 
 

Programa de l’assignatura 
 

Objectius: El temari del curs s’orienta a introduir de forma ampliada la disciplina del 
Marketing Social en les seves diverses modalitats. L’estructura del programa es basa en dos 
eixos: d’una banda, l’aprenentatge dels fonaments bàsics del Marketing Social en general; de 
l’altra, aprofundir en les modalitats específiques del seu contingut, incidint en el Marketing 
Públic i en el Marketing Social Corporatiu. La vocació del curs és alhora teòrica 
(d’assimilació de continguts) i pràctica (d’aplicació dels mateixos). Congruentment, per 
superar l’assignatura, es farà una prova teòrica i una prova pràctica, sota la forma de treball de 
curs, preferentment col·lectiu.  
 
Avaluació: L’avaluació es realitzarà per mitjà de dues vies diferents, ambdues de caràcter 
obligatori. D’una banda, un 50% de la nota final s’obtindrà mitjançant un examen final escrit. 
En segon lloc, el restant 50% s’obtindrà mitjançant la realització d’un treball en grup que 
suposarà l’aplicació pràctica de les capacitats analítiques i de disseny obtingudes a partir del 
desenvolupament del temari del curs. Cal remarcar que per poder fer promig cal que les 
qualificacions tant de l’examen final com del treball assoleixin com a mínim un 4 sobre 10. 
 
 

TEMARI 
 
PART I: FONAMENTS DEL MARKETING SOCIAL  
 
Tema 1. La promoció de les causes socials 
Conceptes bàsics 
Principals factors explicatius del comportament 
Estratègies d’influència 
El marketing de les entitats no lucratives (ENL) 
El marketing de les Administracions Públiques 
 
Tema 2. Elements bàsics del Marketing Social 
Funció del marketing social en el canvi de la conducta pública 
Anàlisi de l’entorn i de la difusió 
Disseny del producte social 
 
Tema 3. Estudi de les necessitats socials 
Detecció de necessitats socials 
Estudis de segmentació 
Anàlisi estructural i cultural
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PART II: EL MARKETING PÚBLIC  
 
Tema 4. Teoria del marketing públic 
Conceptes bàsics 
Distinció entre el marketing social i el marketing públic 
La demanda dels serveis públics 
 
Tema 5. Metodologia de gestió del marketing públic 
Planificació estratègica del marketing públic 
El marketing-mix públic 
Disseny, implementació i avaluació de programes i serveis 
 
Tema 6. Especificitat dels serveis socials 
Principis de les organitzacions de serveis socials 
Planificació estratègica de les organitzacions de serveis socials 
El marketing-mix dels serveis socials 
Serveis socials i estratègies de comunicació 
La qualitat dels serveis socials 
 
Tema 7. La comunicació pública 
Components de la comunicació 
Models i estratègies de comunicació 
 
 
PART III: EXTENSIONS DEL MARKETING SOCIAL  
 
Tema 8. El Marketing Social Empresarial 
Emergència del model d’empresa socialment responsable 
Societats i cultures 
La cultura corporativa: el client intern 
Organitzacions i entorn primari: clients externs, proveïdors, institucions 
Organitzacions i entorn: els stakeholders 
Organitzacions i medi: les organitzacions sostenibles 
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