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Si bé l'assignatura s'imparteix en català, tant l'espanyol com l'anglès són idiomes d'ús igual pels treballs,
lectures i diàlegs. Els tres idiomes són d'ús habitual a l'assignatura.
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Prerequisits

L'estudiant haurà de presentar un domini de l'ofimàtica i un maneig avançat de la navegació per la xarxa. Es
recomana un ús bàsic de les principals xarxes socials.

Objectius

1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts.

2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa.

3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.

Competències

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació
tradicionals i digitals.

Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l'elaboració de
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Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l'elaboració de
missatges.
Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l'organització en tot tipus de suports per
als públics interns i externs.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Treballar d'acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Elaborar documents sonors i audiovisuals per enviar-los als periodistes dels mass-media o per
incloure'ls als propis mitjans de l'organització.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
Produir i gestionar continguts informatius per a xarxes socials de tot tipus.
Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
Realitzar activitats comunicatives escrites, sonores, audiovisuals i digitals.
Reconèixer la virtualitat i els límits de la llibertat d'expressió en la producció de documents informatius
en i per a qualsevol tipus de suport.
Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre
decisions estratègiques.
Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1) Comunicació, organitzacions i xarxes socials.

2) Xarxes socials: Característiques, potencialitats i ús avançat.

3) Ecosistema digital: Concepción, disseny i gestió.

4) Fonaments de l'escriptura per a internet.

5) Continguts i xarxes (I): de la informació a la promoció.

6) Continguts i xarxes (II): del inbound màrqueting al storytelling.

7) Xarxes socials i crisis comunicatives.

8) Posicionament de continguts.

9) Audiències digitals.

10) Estudis de casos.

Metodologia
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La metodologia de l'assignatura es basa principalment en pràctiques (comentaris, ressenyes, pràctiques, etc) i
sessions tèoriques. El pes però de l'assignatura recaurà més en la part pràctica.

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 qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà
dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques 33 1,32 3, 4, 5, 8, 9, 10

Sessions teòriques 15 0,6 2, 11

Tipus: Supervisades

Tutories projectes 15 0,6 4, 5

Tipus: Autònomes

Estudi i preparació activitats 62 2,48 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà dues parts clarament diferenciades i s'hauran d' aprovar totes:

1) Les activitats d'aprenentatge (60%): Pràctiques, comentaris, ressenyes, etc.
 test i examens.2) La valoració dels continguts teòrics (40%):

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

Activitat A: Examens, 40% sobre la qualificació final.
Activitat B: Practiques, 40% sobre la qualificació final.
Activitat C: Projecte, 20% sobre la qualificació final.

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en les activitats A, B i C.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40 3 0,12 2, 9, 11, 12

Projecte 20 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Pràctiques 40 12 0,48 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12
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***Durant el curs es treballarà amb materials derivats de llocs de web, cibermitjans i blogs especialitzats.

Programari

Programari bàsic d'ofimàtica, domini de xarxes socials i gestió continguts blogs
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