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Codi- Assignatura 590016 – Gestió d’experiències 

Matèria Experiència Client 

Tipus assignatura  
Optativa d’especialitat en 

direcció d’esdeveniment 
Crèdits 3 cr. ECTS 

Hores presencials 21 hores 
Hores de treball 

autònom 
54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Esdeveniments corporatius, associatius, institucional, etc., cadascun busca un objectiu 

diferent i, per tant, la gestió de les experiències també és diferent. 

En el viatge més enllà del tradicional univers de l’excel·lència, ara es busca sorprendre, 

emocionar, apel·lar a les sensacions, oferir experiències úniques i deixar en la nostra memòria 

una dolça empremta difícil d’esborrar. La creativitat és clau per a emocionar i crear una 

bona experiència. 

En un esdeveniment, l’incentiu, la formació, la organització, els detalles, el contingut i el 

servei han de ser excel·lents però saber connectar emocionalment amb els assistents és la 

clau. 

Fins i tot esdeveniments com els congressos, un sector molt rígid i tradicional, estan canviant; 

una nova cultura de fer i interactuar amb nous formats (open spaces, feature search, 

superbrainstorming i en general noves tècniques per a que els professionals aprenguin uns 

dels altres) amb mñes tecnologia (votacions online sobre temes a tractar, recollir preguntes a 

través de twitter, invitar a bloggers per a que difonguin el congrés en temps real) i amb nous 

venues mes enllà de Plaus de Congressos però sempre amb atenció al contingut per sobre 

de tot. 

En aquesta assignatura és donaran les clau per mesurar el retorn de la inversió d’un 

esdeveniment, el ROI, una mètrica financera de rendibilitat que mesura el nivell de retorn de 

la inversió que suposa l’esdeveniment per a l’empresa. El coneixement generat amb la 

mesura ens permetrà planificar millor i així, millorar el contingut, l’organització i el 

desenvolupament de l’esdeveniment i, per tant, la seva capacitat com a eina de 

comunicació i màrqueting. Si vols aconseguir un bon ROI amb el teu esdeveniment, el centre 

d’atenció ha de ser el contingut. Els objectius, el format, d’utilització òptima de la tecnologia 

i la comunicació continua han d’estat molt ben definits. 

Aprendrem a crear un esdeveniment amb valor, és a dir, un esdeveniment que aporti 

beneficis econòmics o d’altres contribucions que alteren els resultats de les empreses, 

corporacions i associacions que les generen. Per a crear un esdeveniment valuós ens hem 

de replantejar el meeting design, amb més contingut i menys logística, comunicant millor, 

renovant els formats de les reunions fent-les més eficaces integrant altres ciències 

(psicologia, pedagogia, etc.) i generant engagement entre els seus assistents. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons 

últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i 

sense ambigüitats. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG5 – Emprendre projectes innovadors i creatius. 

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

de l’efectivitat de la organització. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE2 – Dissenyar i implementar estratègies comercials i de comunicació que donin resposta a 

les noves oportunitats de negoci emergents en el sector. 

CE5 – Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics utilitzant les diferents eines, sistemes 

i normes de qualitat i medi ambient disponibles. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. La innovació en la creació y gestió d’experiències. 

2. La gestió de l’experiència i el engagement en reunions. 

3. Medició d’experiències: ROI. 

4. Meeting design. 

METODOLOGIA 

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

que 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 les assignatures. 

Les assignatures són impartides per professors i professionals en actiu en el sector MICE. 

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 
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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: 

- Posicionament SEM 

60 % 

 

60 % 

En grup: 

- Elaboració del 

Meeting Design i 

Càlcul ROI d’un 

esdeveniment segons 

matriu SMART. 

40 % 40 %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. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Libros Hamso, Elling. "La Metodología ROI de planificación y evaluación en reuniones y 

eventos." Los eventos: funciones y tendencias. Bilbao: Estudios de Ocio. Deusto, 2010. 137-

166. Impreso.  

Phillips, Jack J., y Pulliam Phillips, P.. Beyond learning objectives: develop measurable 

objectives that link to the bottom line. Birmingham, Ala.: ROI Institute, Inc., 2008. Impreso. 

Phillips, Jack J., Myhill, M. y McDonough, James B. Proving the value of meetings and events. 

Birmingham, Ala.: ROI Institute, Inc., 2009. Impreso. 

Vanneste, Maarten. Meeting architecture: a manifesto. Turnhout: Meeting Support Institute, 

2009. Impreso. 

Wit, Steve de. Secrets of Effective Meetings & Events. Mechelen: Barranco Concept BVBA, 

2010. Impreso. 

Revistas:  PCMA Convene, Eventoplus magazine, Meetings International 

Webs: meetingsupport.org, eventroi.org, bizbash.com. 

                                                           
1 En el cas de l’avaluació única, aquesta prova es farà individualment. 
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White Paper descargable de Trendwatching (http://trendwatching.com/trends/pdf/2013-

12%207trends2014%20%28ES%29.pdf ). 

Eventos Magazine, números seleccionados. 

Eventoplus.com, Tendencias que debe saber un fanático de los eventos  

(http://www.eventoplus.com/articulo/2226/24/tendencias-para-2014-que-debe-saber-un-

fanatico-de-los-eventos/ ). 

Eventoplus.com, Tendencias en incentivos Parte I 

(http://www.eventoplus.com/articulo/2298/4/tendencias-2014-en-fidelizacion-incentivos-y-reconocimiento-

parte-i/.) 

Eventoplus.com, Tendencias en Incentivos Parte II 

(http://www.eventoplus.com/articulo/2303/4/tendencias-2014-en-fidelizacion-incentivos-y-

reconocimiento-parte-ii/ ). 

Eventoplus.com, Tendencias en comunicación a aplicar en eventos 

(http://www.eventoplus.com/idea-consejo/2345/3/tendencias-en-comunicacion-a-aplicar-

en-eventos/ ). 

Eventoplus.com, 6 tendencias que marcarán las reuniones en 

2014(http://www.eventoplus.com/idea-consejo/2215/2/6-tendencias-que-marcaran-las-

reuniones-en-2014/ ). 

 

http://www.eventoplus.com/articulo/2298/4/tendencias-2014-en-fidelizacion-incentivos-y-reconocimiento-parte-i/
http://www.eventoplus.com/articulo/2298/4/tendencias-2014-en-fidelizacion-incentivos-y-reconocimiento-parte-i/

