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Prerequisits
El mòdul demana un coneixement de les principals eines d'ofimàtica i Internet, així com un nivell mitjà de
comprensió de la llengua anglesa.

Objectius
Aquest mòdul consisteix en l'estudi de l'estratègia de posicionament en el mercat digital dels productes
periodístics.
El mòdul permet comprendre i analitzar les eines de posicionament digital que beneficien en l'exercici
del periodisme en l'actualitat.
Es planteja estudiar tant aquests elements d'estratègia digital, com els professionals que s'han
incorporat als mitjans arran de les noves necessitats derivades dels canvis en la professió periodística,
com els community managers i especialistes en la participació de l'audiència.

Competències
Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat.
Aplicar les eines de gestió, anàlisi, organització i planificació de la informació dacord amb objectius i
projectes informatius específics.
Comprendre i analitzar les tendències i les dinàmiques del canvi en lecosistema comunicatiu, informatiu
i regulador de lempresa periodística del segle XXI.
Dissenyar, crear i desenvolupar estratègies digitals orientades al posicionament de continguts
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Dissenyar, crear i desenvolupar estratègies digitals orientades al posicionament de continguts
periodístics.
Dissenyar, crear, desenvolupar i avaluar projectes dinnovació i investigació en làmbit del periodisme i la
comunicació digital.
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 sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
1. Comprendre conceptes, teories i models aplicables a la innovació i a les dinàmiques de producció de
projectes periodístics.
2. Comprendre críticament el canvi en el model de consum de la informació periodística, identificant
tendències temàtiques i mercats informatius.
3. Comprendre i distingir la tecnologia i els models d'innovació en els projectes i productes periodístics per
proposar solucions pràctiques a problemes concrets relacionats amb la seva professió.
4. Demostrar coneixements i saber utilitzar eines de recerca que promoguin l'adquisició, de manera
autònoma, de nous aprenentatges útils per a la resolució d'un problema de recerca.
5. Demostrar coneixements sobre l'entorn mediàtic, l'evolució i les tendències dels mitjans digitals.
6. Fer anàlisis crítiques de documentació i d'informació a partir de casos d'estudi plantejats.
7. Interpretar i utilitzar de manera creativa les noves formes de narració en l'entorn digital aplicades a les
històries informatives.
8. Introduir elements innovadors lligats a les tendències de producció periodística actuals dins de
laboratoris de producció periodística.
9. Introduir i aplicar els processos de planificació i gestió documental dins de la rutina d'una producció
periodística de qualitat.
10. Prendre decisions creatives i responsables de manera autònoma conformes al desenvolupament i a
l'entorn del seu treball.
11. Projectar la realització de diferents productes periodístics a partir de la identificació clara d'un entorn,
un context i un públic específics.
12. Promoure iniciatives creatives per trobar nous espais i productes que es vinculin amb les tendències
del mercat informatiu.
13. Proposar a la institució receptora estratègies i productes relacionats amb les tendències i dinàmiques
de l'empresa periodística.
14. Seleccionar críticament i aplicar tendències noves de narració digital dins d'un entorn de producció
periodística.

Continguts
Disseny i creació d'un pla de posicionament digital
Màrqueting digital i estratègia digital
Analítica web
Business intelligence
Posicionament i motors de cerca
Posicionament en cercadors
Continguts adaptats per SEO
Estratègia de mitjans socials
Adaptabilitat del missatge al distribuïdor dels continguts digitals
Anàlisi dels requisits dels canals de difusió: Apple News, Google News, Facebook
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Audiència activa i participació
Anàlisi del consum on-line
Característiques del nou consum
Polimediación i multasking
El feedback i el contingut generat per l'usuari
Sistemes de mesurament d'audiències
Empreses i institucions
Sistemes d'acreditació i transparència
Incidència en el mercat publicitari i en les relacions públiques
IMPORTANT:
El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura.
Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i
pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura.

Metodologia
La base de la metodologia docent serà aconseguir un aprenentatge autònom per part dels alumnes. L'activitat
acadèmica tutelada pel professor, amb una participació constant i activa de l'alumne, permetrà que aquest
assumeixi les competències genèriques i específiques que es plantegen en la matèria, aconseguint, d'aquesta
manera, complir amb els objectius formulats.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

25

1

1, 3, 4, 5, 10, 14

Estudi de casos

10

0,4

2, 6, 12

Tutories

10

0,4

3, 7, 8, 10, 12

45

1,8

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Tipus: Dirigides
Pràctiques i seminaris
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Treballs, informes i lectures

Avaluació
L'assignatura consta de les següents activitats d'avaluació:
- Activitat A, Prova de continguts, amb un 20% sobre la qualificació final.
- Activitat B, Pràctiques d'aula, amb un 20% sobre la qualificació final.
- Activitat C, Debats i anàlisi de casos, amb un 20% sobre la qualificació final.
- Activitat D, Treball de curs, amb un 40% sobre la qualificació final.
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Per poder aprovar l'assignatura, cal treure una nota mínima de 5 en les activitats A, B, C i D.
Aspectes a considerar:
Per superar l'assignatura s'hauran de fer totes les proves avaluables en ser una avaluació contínua. En
el cas excepcional i sempre després de comentar la situació amb l'equip docent de l'assignatura, es
podrà treballar amb un sistema diferent d'avaluació.
En el cas que l'alumne no es presenti a la meitat de les proves es considerarà com a no presentat.
En cada part s'ha de tenir, com a mínim, l'equivalent a un cinc.
L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats, el pes
de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.
Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, caldrà haver obtingut una nota mitjana de 3,5.
Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són els debats i anàlisi de casos.
En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà realitzar una única prova de síntesi que consistirà en un
examen teòric-pràctic.
La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.
L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat ...) que pugui conduir
a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d'avaluació.
En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

IMPORTANT: En cas que alguna circusntancia especial impedís la docència 100% presencial, la nova
alternativa (virtual, semipresencial o una altra) inclouria el mateix temari i un sistema d'avaluació igual o
equivalent a el d'aquesta guia docent.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Lliurament treballs

40

12

0,48

1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Presentació oral

20

12

0,48

2, 3, 6, 7, 8, 10, 12

Prova continguts

20

12

0,48

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Pràctiques aula

20

24

0,96

1, 3, 4, 5, 10, 14
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