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ASSIGNATURA: Introducció al Màrqueting  

ESTUDIS:  Per, Pub i RP, Com Aud 

CODI: INTMK 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 1    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 6 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4,5 crèdits 
PROFESSOR: Daniel Córdoba, Daniel Martí, Antoni Solanilla, Joan Torrents 
IDIOMA: Català i castellà 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
  
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
  
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
Introduir als alumnes de primer curs en el coneixement i la comprensió dels conceptes bàsics 
del màrqueting entès més enllà de l’activitat funcional del departament comercial, com a àrea 
clau de les empreses, com a filosofia de gestió i actitud de comportament global de les 
organitzacions davant del mercat i altres situacions de competència i concurrència. 
 
L’assignatura vol donar als estudiants les eines per entendre una bona part de les 
actuacions, comportaments i comunicacions de les diferents organitzacions (empreses, 
administracions, partits polítics, ong’s, sindicats, mitjans de comunicació, etc.) que 
interactuen en la societat.  
 
 
CONTINGUTS:  
1- Què és el màrqueting? 

- L’empresa orientada a la producció i l’empresa orientada al mercat 
- L’evolució del concepte 
- Conceptes bàsics del màrqueting 
- Què es una empresa? 
- Organigrama de l’empresa (amb activitat productiva i de serveis) 
- Organigrama de l’agència de publicitat (interrelació amb l’empresa) 

 
2- El consumidor 

- Rols en el procés de compra: comprador, consumidor i prescriptor 
- Les motivacions i el comportament del consumidor (individual, grups de convivència, 

industrial) 
- Hàbits de compra i comportament de compra, consum i informació 
- El procés de decisió de compra 

 
3- La segmentació: un estri per agrupar els clients finals de l’empresa, organització, 
institució, ... 

- Concepte de segmentació 
- Els criteris de segmentació 
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 -Proses de segmentació en l’activitat de màrqueting 
- Segment, públic objectiu, perfil 
- Els criteris de segmentació 

4- El producte 
- Concepte de productes, producte forma i producte ampliat 
- La cartera de productes, la gamma, la línia i l’assortiment 
- El cicle de vida del producte 
- El marxandatge 
- La marca 
- Els serveis, la seva prestació i els seus sistemes de control de qualitat 
- Nous productes 

 
5- El preu i la política de preus 

- El significat del preu, pel consumidor, pels distribuïdors i pels fabricants 
- Tipus de preus 
- Mètodes de fixació de preu 
- Condicions comercials  
- La influència del preu en el cicle de vida del producte 
- Els pressupostos de les empreses (ingressos, despeses, marges, beneficis) 
  

6- La política de distribució: concepte i funcions 
- Les funcions de la distribució 
- Canals de distribució 
- La longitud del canal comercial i la intensitat de distribució 

              - Factors claus a tenir en compte per definir la distribució 
 
7- La logística 
              - El seu naixement i evolució 
              - Les funcions  
                
8- La força de vendes 
              - Les funcions de la força de vendes 
              - Diferents tipologies de força de vendes 
               - La força de vendes amb element de comunicació                
 
9- La comunicació 
              - La comunicació a les empreses i organitzacions 

- Comunicació corporativa, comercial i interna 
 
10- El màrqueting-mix 
              - Els elements i la seva combinació 
 
11- El mercat de l’empresa 

- Tipologies de mercat. 
- L’anàlisi del mercat de l’empresa: la investigació de mercats 
- Les fonts i les principals tècniques en la investigació de mercats 
- Investigació quantitativa: les enquestes 
- Investigació qualitativa: focus grup, entrevistes en profunditat 

 
12- Anàlisi competitiva 

- La competitivitat 
- L’auditoria de la situació 
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- L’instrument que ens permetrà conèixer l’entorn competitiu i la nostra posició: el 
DAFO 

- El posicionament i el mapa percentual 
 
13- El pla de màrqueting 

- La funció del pla de màrqueting: qui el fa? Amb quina freqüència? 
- Esquema bàsic del pla de màrqueting 
- Test de màrqueting 

14- El màrqueting sectorial 
           - Màrqueting de serveis 

 - Màrqueting públic 
           - Màrqueting politic 

 - Màrqueting social 
   - Màrqueting intern 
 
 
METODOLOGIA: 
L’assignatura s’impartirà mitjançant classes teòriques magistrals i amb la participació dels 
alumnes. 
Participació en debats sobre temàtiques plantejades amb antelació per al  professor. 
Exercicis individuals i en grup de caràcter pràctic i d’aplicació dels coneixements que els 
alumnes realitzaran fora de les classes magistrals per a ser entregats a classe i/o presentats 
públicament a l’aula. 
Presentació dels exercicis a l’aula per part des alumnes utilitzant les tecnologies de 
comunicació adequades. 
 
AVALUACIÓ:   
L’avaluació dels coneixements de l’alumne es farà a través d’un examen final i es tindran en 
compte els treballs realitzats pels alumnes valorats de la següent forma: 

- L’examen final representarà el 70 % de la nota final, sent imprescindible superar 
l’examen per aprovar l’assignatura 

- Els treballs individuals aportaran el 20 % de la nota final 
- Els treballs individuals i/o en grup realitzats a classe, la participació i les 

presentacions públiques dels treballs poden arribar a representar el 10 % de la 
nota final 

 
En el cas de no superar l’assignatura a la primera convocatòria, les notes dels treballs i la 
participació a classe comptabilitzaran a la segona convocatòria. 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Marketing. 
Kotler, P.,Armstrong, G.,Cámra D. I Cruz I. Pearson prentice hall. Madrid.2004 
 
Marketing 
Kerin, Berkowitz, Hartley, Rudelius. McGraw-Hill interamericana. Mèxic. 2003 
 
Le marketing. Fondaments et practique. 
Dubois, P.L. i Jolibert, A. Gestion. Paris. 2000 
 
Los principios del marketing. Las claves para la gestión comercial y de marketing. 
Diversos autors. ESIC. Madrid.1996 
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Psicología económica y del comportamiento del consumidor 
Gil, A., Feliu J., Borràs V. i Juanola E.UOC. Barcelona.2004 
 
Fundamentos del marketing de servicios. Conceptos, estrategia y casos. 
Douglas, K. I Bateson, J. Thompson Editores. México D.F. 2002 
 
El plan de marketing en la práctica. 
Saínz de Vicuña, J.M., ESIC 7ª edición. Madrid.2002 
 
Marketing et communication politique. 
Albouy, S. Editions l’Harmattan. Paris. 1994 
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