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PROFESSORAT

Professorat responsable: JESÚS VISCARRI COLOMER

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

Per cursar amb èxit l'assignatura s'ha de tenir capacitat d'estudi i de investigació, de treball en equip i de diàleg. Per aquest últim
punt, utilitzem un procediment d'aprenentatge que pretén desenvolupar capacitats de gestió del marketing i comercial, tant en l'àmbit
immobiliari com en general, el mètode del cas.

Per això es necessari  preparar les sessions, consultar i  estudiar el  material  que s'imparteix, la bibliografia obligatòria i  textos
recomanats. Tanmateix, discutir els casos, exercicis i treballs a classe i amb els companys.

L'alumne s'ha d'involucrar, estudiar i investigar, raonar, discutir i dialogar.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Conèixer les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista com és el sector de
l'edificació.
2. Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.
3. Habilitar a l'estudiant en una visió general de l'empresa en el sector i una visió detallada de les àrees més importants de la
mateixa: direcció, gestió financera, viabilitat de promocions, promoció i gestió del sòl, gestió de la producció.

Genèriques:
4. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
5. Capacitat per adaptar-se a noves situacions d'entorn.
6. Capacitat per comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
7. Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales.
8. Habilitats per treballar en equips multidisciplinars.

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode passiu: teoria i aplicacions en el món empresarial
Mètode actiu: casos, exercicis i treballs
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu principal de l'assignatura es dotar a l'estudiant de les eines i dels conceptes rellevants del marketing, així com establir totes
les guies necessàries per dissenyar un Pla de Marketing, que estructurem en tres parts: analític, estratègic i tàctic. En aquest sentit,
s'espera que l'alumne desenvolupi un pla de marketing de una situació real determinada que s'indica en aquesta fitxa, amb especial
èmfasi en la part de investigació de mercat.

Oferir a l'alumne coneixements i continguts clars per incrementar la seva capacitat en la gestió de les àrees comercials i de marketing
d'empreses de l'àmbit de la construcció i de tots els sectors en general.

Comprendre la necessitat i la importància d'aspectes com el posicionament, la investigació de mercats i la creativitat en el marketing.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores grup petit 5,0 4.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Bloc 1. Setmanes 1ª a 4ª

Descripció:
1. Introducció:
· Conceptes fonamentals del marketing
· Marketing a l'entorn actual. Canvis socioeconòmics
· Models de negoci
· El pla de marketing
o Treball. Ascensores Castro
· El mètode del cas

2. Cas: Gamelia

Metodologia: Discussió de casos reals. Presentació de l'assignatura i dels treballs a realitzar que tindran components de treball en
grup i individual.

Objectius específics:
CO1.- Entendre els conceptes fonamentals del marketing i la necessitat de planificar les accions relacionades amb aquest àrea.
CO2.- Ressaltar la importància de termes com posicionament i creativitat, i adaptació i creació de models de negoci.

Competències específiques
CE3.- Capacitar i habilitar a l'estudiant en l'ús de les eines pròpies de les activitats de recerca, com ara son l'anàlisi i el
tractament de dades, així com en les metodologies i tècniques d'investigació. Dominar les eines de recerca: estat de la qüestió,
fonts primàries i anàlisi bibliogràfica.
CE4.- Introduir l'alumne en les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista
com és el sector de l'edificació
CE5.- Habilitar a l'estudiant en una visió general de l'empresa en el sector i una visió detallada de les àrees més importants de la
mateixa: direcció, gestió financera, viabilitat de promocions, promoció i gestió del sòl, gestió de la producció.
CE6.- Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.

Competències transversals
CT1.- Treballar en equips interdisciplinaris.
CT4.- Analitzar i sintetitzar.
CT5.- Comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT7.- Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales

Activitats vinculades:
Al llarg del curs s'hauran de fer uns plans de marketing, que es presentaran al final. Aquests plans rebran un seguiment per part
del professor a les tutories.

Dedicació: 27h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 18h
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Bloc 2. Setmanes 5ª a 8ª

Descripció:
3. Marketing analític:
· Estudi de l'entorn
· Investigació de mercats
· Segmentació de mercats

4. Cas: Mobles Dayton

Metodologia: Discussió de casos reals.

Objectius específics:
OBJECTIUS:
CO3.- Facilitar a l'estudiant els conceptes bàsics per afrontar una de les parts més importants de la tasca comercial i de
marketing: l'anàlisi i l'obtenció d'informació adient per la presa de decisions estratègiques i operatives.

Competències específiques
CE3.- Capacitar i habilitar a l'estudiant en l'ús de les eines pròpies de les activitats de recerca, com ara son l'anàlisi i el
tractament de dades, així com en les metodologies i tècniques d'investigació. Dominar les eines de recerca: estat de la qüestió,
fonts primàries i anàlisi bibliogràfica.
CE4.- Introduir l'alumne en les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista
com és el sector de l'edificació
CE6.- Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.

Competències transversals
CT1.- Treballar en equips interdisciplinaris.
CT4.- Analitzar i sintetitzar.
CT5.- Comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT7.- Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales

Dedicació: 31h
Treball en grup (no presencial): 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 22h
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Bloc 3. Setmanes 9ª a 12ª

Descripció:
5. Eines del marketing:
· Gestió del producte, servei i marca
· Política de preus
· Distribució i logística
· Eines de comunicació

6. Cas: Caribean

7. Cas: Proinosa

Metodologia: Exercicis pràctics corresponents a situacions reals a l'apartat de preus. Discussió de casos reals. Test de control.

Objectius específics:
OBJECTIUS:
CO4.- Aplicació de les polítiques de gestió així com les eines del marketing en els treballs

Competències específiques
CE4.- Introduir l'alumne en les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista
com és el sector de l'edificació
CE5.- Habilitar a l'estudiant en una visió general de l'empresa en el sector i una visió detallada de les àrees més importants de la
mateixa: direcció, gestió financera, viabilitat de promocions, promoció i gestió del sòl, gestió de la producció.
CE6.- Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.

Competències transversals
CT4.- Analitzar i sintetitzar.
CT5.- Comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT6.- Adaptar-se a noves situacions.

Dedicació: 27h
Treball en grup (no presencial): 2h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 22h

Bloc 4. Setmanes 13ª a 15ª

Descripció:
8. Marketing al petit comerç

9. Comerç Electrònic

10. Cas: Celler de Sant Feliu

11. Vídeo: claus d'èxit del petit comerç

Metodologia: Discussió sobre articles de marketing actuals i sobre casos reals. Presentació dels treballs en grup.

Objectius específics:
OBJECTIUS:
CO5.- Obtenir visió global del marketing
en tots els sectors i canals de distribució per poder detectar i aplicar les accions més adients en cada moment.
CO6.- Conèixer els elements bàsics de l'adaptació de les polítiques de marketing segons les característiques dels diferents
entorns.

Competències específiques
CE4.- Introduir l'alumne en les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista
com és el sector de l'edificació
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CE5.- Habilitar a l'estudiant en una visió general de l'empresa en el sector i una visió detallada de les àrees més importants de la
mateixa: direcció, gestió financera, viabilitat de promocions, promoció i gestió del sòl, gestió de la producció.
CE6.- Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.

Competències transversals
CT4.- Analitzar i sintetitzar.
CT5.- Comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT7.- Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales

Activitats vinculades:
Activitat:
Discussió: articles de marketing actuals

Competències específiques
CE4.- Introduir l'alumne en les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista
com és el sector de l'edificació
CE5.- Habilitar a l'estudiant en una visió general de l'empresa en el sector i una visió detallada de les àrees més importants de la
mateixa: direcció, gestió financera, viabilitat de promocions, promoció i gestió del sòl, gestió de la producció.
CE6.- Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.

Competències transversals
CT4.- Analitzar i sintetitzar.
CT5.- Comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT7.- Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales

Activitat:
Presentació dels plans de marketing

Competències específiques
CE3.- Capacitar i habilitar a l'estudiant en l'ús de les eines pròpies de les activitats de recerca, com ara son l'anàlisi i el
tractament de dades, així com en les metodologies i tècniques d'investigació. Dominar les eines de recerca: estat de la qüestió,
fonts primàries i anàlisi bibliogràfica.
CE4.- Introduir l'alumne en les tendències actuals de la gestió de l'edificació per competir amb èxit en un mercat expansionista
com és el sector de l'edificació
CE5.- Habilitar a l'estudiant en una visió general de l'empresa en el sector i una visió detallada de les àrees més importants de la
mateixa: direcció, gestió financera, viabilitat de promocions, promoció i gestió del sòl, gestió de la producció.
CE6.- Habilitar a l'alumne per als coneixements, habilitats, i experiències en la presa de decisions.

Competències transversals
CT1.- Treballar en equips interdisciplinaris.
CT4.- Analitzar i sintetitzar.
CT5.- Comunicar-se amb eficàcia, oralment i per escrit.
CT7.- Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales

Dedicació: 23h
Treball en grup (no presencial): 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 18h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació continuada tindrà en compte la participació en la resolució dels casos i exercicis a les sessions i el pla de marketing (30%),
les proves de coneixement (30%) i les activitats puntuals a les tutories (10%)
El examen final tindrà una puntuació del 30%
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

De coneixement: Un exàmens test de 50 preguntes amb quatre respostes possibles i només una de correcta. La prova es escrita,
individual i no està permès fer-la amb cap tipus de material.
Examen final: 4 preguntes per respondre en un màxim d'un full per les dues cares cadascuna. La prova es escrita, individual i no està
permès fer-la amb cap tipus de material.
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- Kotler, P. [et al.]. Dirección de Marketing. 12ª ed. Madrid: Prentice-Hall, 2006.
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Complementària:
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- Díez de Castro, E.; Rosa Díaz, I. Gestión de precios. 4a. Madrid: IESE, 2004. ISBN 8473563638.

RECURSOS

Altres recursos:
Articles de la Harvard Deusto Business Review
Resolució de les pràctiques
Lectures recomanades a disposició de l¿estudiant a Atenea
Material audiovisual:
Vídeo: claus d¿èxit del petit comerç

http://hdl.handle.net/2099.3/36833
http://hdl.handle.net/2099.3/36702

