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Prerequisits

Assignatura Planificació de Mitjans

Objectius

L'assignatura té com a objectius principals introduir a l'estudiant en el món de la planificació estratègica de
mitjans. Per a assolir aquest objectiu, l'assignatura es centrarà bàsicament en:

1.- Conèixer en profunditat les característiques dels mitjans publicitaris per tal de poder portar a terme una
selecció de mitjans i suports correcte en una estratègia de mitjans.

2.- Ser original en la recerca de nous mitjans, suports i formats publicitaris.

3.- Desenvolupar les aptituds d'investigació de cara al briefing de mitjans.

4.- Conèixer la importància del coneixement del target.

5.- Ser capaç de crear una estratègia de mitjans correcte (decisió estratègica), en funció d'uns objectius
determinats.

6.- Practicar les presentacions en públic.

Competències

Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre
marques i consumidors.

Resultats d'aprenentatge
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1.  
2.  
3.  

4.  

Analitzar els principis que fonamenten l'anàlisi de l'efectivitat (relació cost-impacte).
Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar que coneix els principis bàsics de la negociació amb els mitjans i la compra d'espais
publicitaris.
Identificar el públic objectiu en l'elaboració d'un pla de mitjans.

Continguts

Tema 1 Anàlisi dels mitjans. Característiques qualitatives i quantitatives

Premsa, Revistes, Ràdio, Cinema, Exterior, Internet, Televisió

Tema 2 Elaboració de l'Estratègia de Mitjans

Briefing, Anàlisi de Situació, Estratègia de Mitjans, Selecció de Mitjans, Tàctica d'Actuació, Selecció de
Suports, Negociació, Avaluació, Seguiment i Anàlisi Post Campanya

Tema 3 Case Studies: Exemples d'Estratègies de Mitjans

Tema 4 Tècniques de Negociació amb els Mitjans

Tema 5 Tècniques de Presentació aplicades a l'Estratègia de Mitjans

Metodologia

La metodologia de l'assignatura s'organitza al voltant de sessions teòriques i pràctiques orientades a la
presentació del treball final.

30 hores de sessions dirigides (teoria i seminaris), 20%

80 hores de Treball Autònom (pràctiques i treball final), 53%

32,5 hores de sessions supervisades (tutories i pràctiques), 22%

7,5 hores de sessions d'avaluació. Presentació pràctiques i treball final, 5%

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4

Sessions Presencials Teòriques 15 0,6 1, 4

Tipus: Supervisades

Pràctiques 25 1 1, 2, 3, 4

Tutories 7,5 0,3 2

Tipus: Autònomes

Treballs 80 3,2 1, 2, 3, 4

Avaluació
2



Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació de les pràctiques i l'assistència i participació a classe
(60%) i en la presentació d'un treball final que computarà en un 40% per a la nota final. Totes les activitats
hauran de ser superades per a optar a l'avaluació final de l'assignatura. L'assistència a les tutories de
seguiment del treball final i a la presentació d'aquest són obligatòries.

ACTIVITATS DE REAVALUACIÓ

Les darreres tres setmanes del curs es dedicaran a activitats de reavaluació, a les quals es podran acollir els
estuidants que acompleixin les següents condicions:

a) Que hagin obtingut una nota entre 4,5 i 4,9 en les pràctiques

b) Que hagin assitit a menys d'un 80% de les sessions de tutories de grup.

La pràctica final no serà susceptible de reavaluació. Es podràn acollir a la reavaluació aquells estudiants que
vulguin milloran la seva nota, sempre que la qualificació GLOBAL sigui superior a 8,5 i hagin assistit a totes
les sessions obligatòries de classe.

Les característiques d'aquesta prova seran puntualment comunicades i es determinaran en funció del número
d'alumnes que acompleixin la condició necessària.

La presentació a aquesta prova pot comportar, si s'escau, un baixada de la nota global.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pràctiques 60% 5,25 0,21 1, 2, 3, 4

Treball Final 40% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4
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