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Prerequisits

Assignatura de quart curs del grau de periodisme. Cal que els estudiants siguin solvents en l'ús de plataformes de
publicació de continguts a Internet. Bona part de la bibliografia és en anglès pel que també es fa necessari un bon nivell
de lectura en aquesta llengua.

Objectius

Adquirir coneixements bàsics i actuals en les disciplines adjacents a la creació de continguts digitals: disseny,
publicació, analítica web, atracció de trànsit en cercadors (SEO) i xarxes socials (SMO) i generació de negoci.

Adquirir un major coneixement dels aspectes tecnològics vinculats a publicació i difusió de continguts digitals.

Desenvolupar una major cultura digital tocant tant la vessant més teòrica com la més pràctica.

Introduir-se en l'ús d'eines d'analítica web, SEO i SMO així com en les funcionalitats pròpies dels gestors de continguts
professionals.

Competències

Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística,
validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de
comunicaciófessional mitjançant casos concrets.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el

Gestió de Continguts Digitals   2014 - 2015

1



1.  

2.  
3.  
4.  

5.  
6.  

7.  
8.  
9.  

Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el
canvi social i accessibilitat als mitjans.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Establir relacions entre el coneixement comunicatiu i les ciències socials, humanes i tecnològiques en
procés d'implementació d'estratègies i polítiques de comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.

Continguts

1. Continguts i Cultura Digital.
2. Tecnologies de publicació.
3. Disseny, usabilitat i Arquitectura de la Informació.
4. Analítica Web.
5. Atracció de trànsit d'usuaris. 
5.1 Cercadors (Search Engine Optimization)
5.2 Xarxes Socials (Social Media Optimization)
6. Continguts digitals i models de negoci.

Metodologia

Activitats dirigides

a) Classes magistrals: Explicació dels conceptes teòrics i pràctics que integren el programa.

b) Seminaris practics: Durant el curs els estudiants treballaran en grup gestionant una publicació digital
asumint les tasques de creació, publicació, difusió i medició de resultats. Els seminaris pràctics serviran per
fer-ne seguiment i analitzar els resultats obtinguts.

Activitats supervisades

a) Tutories presencials individuals o en grup. La finalitat és resoldre problemes d'aprenentatge i resoldre
dubtes.

Activitats autònomes

a) Estudi: lectura i síntesi de textos de històrics, científics i divulgatius.

c) Gestió d'una publicació digital: creació de continguts, publicació i difusió.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Magistrals 34 1,36 1, 4, 6, 7, 8, 9
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Seminaris pràctics 17 0,68 3, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories 9 0,36 2, 3, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi 40 1,6 1, 2, 4, 6, 9

Gestió d'una publicació digital 50 2 3, 5, 7, 8

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de 3 eixos: la realització d'examens teòrics, el seguiment dels seminaris
i el treball corresponent a la gestió de la publicació digital.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examens 30% 0 0 1, 2, 4, 6, 9

Seminaris 10% 0 0 1, 4, 6, 8, 9

Treball 60% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8
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