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Codi- Assignatura 590006 – Analítica web orientada al ROI en l’e-Commerce 

Matèria Tecnologies de la informació i la comunicació en turisme 

Tipus assignatura  
Optativa d’especialitat en e-

Tourism 
Crèdits 3 cr. ECTS 

Hores presencials 21 hores 
Hores de treball 

autònom 
54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Auqesta assignatura pretén apropar l’alumne al fonamental camp de l’analítica online, tant 

de la web, com del “mobile” o del “social media”. 

Totes les accions i interaccions que es produeixen en el món online tenen el seu reflex en 

informació que, per suposat, tenim l’obligació d’analitzar per a que ens ajudi en la presa de 

decisions posterior. 

Sens dubte, un camp apassionant i necessari que s’ha de potenciar en les organitzacions. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen 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) relatius al seu camp d'estudi. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG1 – Orientar-se al negoci. 

CG3 – Capacitat d’organització i planificació. 

CG6 – Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació per a 

l’optimització de l’efectivitat de l’organització. 

CG7 – Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, 

interpretant i avaluant els resultats obtinguts amb esperit crític. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE3 – Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el 

desenvolupament de nous models de gestió i comercialització que  enforteixin la 

competitivitat de les empreses i organitzacions turístiques. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Conceptes bàsics d’analítica web. 
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2. La mediació com a part de l’estratègia. 

3. Indicadors clau (KPI’s) en l’analítica web. 

4. Eines de medició. 

METODOLOGIA 

L’assignatura es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter teòric i pràctic, en les 

quals es tractaran els diferents continguts prèviament definits. Es realitzaran estudis de casos 

que contribueixin a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema. La participació 

activa dels alumnes serà fonamental per al seguiment de l’assignatura, 

Les assignatures són impartides per un equip de professors i professionals en actiu dels àmbits 

del turisme, de l’e-Marketing i de Internet, així com coordinadors responsables de les 

assignatures, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un 

seguiment i aprofitament òptim del curs. 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per par de 

l’alumne en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura. 

En aquest sentit, l’estudiant podrà optar per ser avaluat de forma continua durant el curs o 

mitjançant una avaluació única al final del període establert. 

Avaluació Continuada: consisteix en la valoració de procés d’ensenyament-aprenentatge a 

partir del seguiment continuat durant el curs del treball fet per l’alumne i dels aprenentatges 

que incorpora. Per a poder optar a ser avaluat en aquesta modalitat, farà falta assistir a un 

mínim del 80% de les classes presencials. 

Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert per 

a aquells estudiants que, per raons justificades, no hagin pogut assistir regularment a les 

classes presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les proves que aquesta 

assignatura té assignades per a aquesta modalitat. 

 

 

 

Sistemes d’avaluació Continuada Única 

Individual: 

- L’audiència, 

l’adquisició i el 

comportament de les 

conversions 

50 % 

 

50 % 
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En grup: 

- L’analítica web 

orientada al ROI 

50 % 50 %1 

 

 

Reavaluació de l’assignatura 

En el cas que l’estudiant no assoleixi els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, té l¡opció 

de seguir un procés de reavaluació que ofereix la possibilitat de demostrar novament la seva 

capacitació per a adquirir les competències associades a aquesta assignatura. 
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1 En el cas de l’avaluació única, aquesta prova es farà individualment. 


