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Objectius

- Proveir a l'estudiantat dels instruments conceptuals i metodològics essencials per desenvolupar una investigació de caràcter

- Que l'estudiantat i es familiaritzi les tres grans perspectives metodològiques (qualitat

- Donar suport l'estudiantat per al plantejament teòric i metodològic dels seus treballs

Competències
Demostrar un pensament sistèmic i científic, orientat a l'èxit.
Diferenciar el treball existent en la literatura i adaptar els resultats disponibles per abordar problemes
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Diferenciar el treball existent en la literatura i adaptar els resultats disponibles per abordar problemes
nous o poc coneguts: generar propostes innovadores.
Dissenyar i executar investigacions de mercat.
Identificar els problemes de recerca i saber aplicar les metodologies i les eines qualitatives i
quantitatives més pertinents en cada cas per estudiar els fenòmens comunicatius en publicitat i
relacions públiques
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar solucions creatives als problemes de recerca en publicitat i relacions públiques.
2. Deduir de la revisió de la literatura sobre la disciplina de la comunicació estratègica la conveniència
d'assajar nous enfocaments i mètodes d'anàlisi.
3. Desenvolupar amb èxit el procés que requereix una recerca
4. Distingir i classificar les noves tècniques específiques de la recerca de mercats.
5. Identificar les noves eines de comunicació comercial.
6. Relacionar perspectives disciplinàries i enfocaments metodològics diferents en el desenvolupament
d'una recerca.
7. Sotmetre teories i resultats d'una recerca a mètodes de verificació o contrastació.
8. Utilitzar correctament les noves eines de comunicació comercial.

Continguts
1. El mètode científic en la investigació publicitària i de les relacions públiques
1.1. Característiques fonamentals del mètode científic
1.2. Del problema de coneixement a la mostra
1.3. La definició com a eina científica
1.4. El paradigma com a instrument d'organització científica
1.5. Hipòtesi i contrastabilitat
1.6. Dissenys d'investigació
1.7. Les variables
1.8. El mètode experimental
2. Instruments d'anàlisi i mesurament que utilitza el "planner"
2.1. Enquesta
2.2. Focus group
2.3. Grups de discussió on line
2.4. Entrevista en profunditat
2.5. Observació Participant
2.6. Anàlisi de contingut
3. Aplicacions del neuromarketing a la planificació estratègica
3.1. Mètodes psico-biomètrics per el mesurament de la resposta emocional del consumidor
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3.2. Programari de seguiment ocular (Eye Tracking)
3.3. Reconeixement de la veu
3.4. Màrqueting olfactiu
3.5. Aportacions de les empreses d'investigació de mercats al estudi del comportament del consumidor

Metodologia
L'assignatura inclou classes magistrals, activitats dirigides teòriques, activitats supervisades individuals i en
grups, així com un conjunt d'activitats autònomes per assolir els objectius del mòdul. Cadascun dels després
apartats en què s'organitzen els continguts són impartits per un professor especialista.
Els estudiants s'organitzaran en grups de 3 ò 4 estudiants i cadascun d'aquests grups treballarà sobre un cas
d'investigació. Els grups desenvoluparan al llarg de l'assignatura un conjunt d'exercicis destinats a aplicar en
els seus respectius casos els coneixements proposats a classe. El resultat dels exercicis, que es
desenvolupen a partir del treball autònom (individual i en equip) dels estudiants, ha de desembocar en un
projecte d'investigació argumentat, fonamentat teòricament, amb una proposta metodològica completa que
haurà de presentar cara un dels grups a l' professor.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

28

1,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

27

1,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Lectures i desenvolupement d'exercicis

80

3,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Redacció i revisió del treball final

75
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Dirigides
Session teòriques i cassoa práctics
Tipus: Supervisades
Treball i revisió i discussió a l'aula
Tipus: Autònomes

Avaluació
Sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències i sistema de qualificacions:
- Revisió i seguiment a classe per part del professorat (a través de tutories a l'aula) dels exercicis sobre el cas
de recerca: 10%
- Avaluació del projecte de recerca desenvolupat al llarg del mòdul: 90%

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació del projecte de recerca

90

5

0,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Revisió i seguiment exercicis

10

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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