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Objectius

Conéixer tant els conceptes bàsics i les tècniques elementals del màrqueting i la comunicació com les
darreres tendències que s'estan desenvolupant en el món de la comunicació cultural en general.

Aprendre a aplicar tots aquests coneixements adquirits a l'entorn dels arxius i saber aplicar-los tant des dels
propis serveis arxivístics com des de la perspectiva del professional independent.

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
Demostrar capacitat de lideratge i iniciativa i generar propostes innovadores i competitives.
Desenvolupar accions de màrqueting i comunicació en els serveis de gestió documental, arxiu i
informació.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la
multiculturalitat.
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

Aplicar els principis deontològics al desenvolupament de projectes d'aplicació d'estàndards
internacionals i recomanacions sobre la gestió de documents i arxius.
Conèixer les bases per a la definició de models i polítiques d'informació.
Desenvolupar plans de màrqueting i comunicació.
Desenvolupar productes de promoció cultural i difusió dels serveis de gestió documental i arxiu.
Dissenyar propostes innovadores en la reutilització de la informació.
Fer presentacions orals.

Identificar els canvis organitzatius, polítics i socials dels entorns en què s'apliquen models i polítiques
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Identificar els canvis organitzatius, polítics i socials dels entorns en què s'apliquen models i polítiques
d'informació.
Reconèixer les tècniques de màrqueting i comunicació.
Utilitzar instruments de planificació i control de la gestió.
Utilitzar recursos tecnològics per a la comunicació.

Continguts

1. Introducció al màrqueting

2. El pla de màrqueting

3. El pla de comunicació

4. Els canals de comunicació

5. L'ús de les Relacions Públiques com a eina de comunicació als sistemes d'arxius

Metodologia

.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes interactives 9 0,36 2, 8

Tipus: Supervisades

Treball a partir de casos pràctics 51 2,04 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Lectures, estudi de casos, etc 60 2,4 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Avaluació

.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercici final 50% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 9

Participació en el debat proposat 10% 10 0,4 2, 7, 8

Realització de quatre exercicis 40% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
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