
 

 

 

VALORACIÓ DE L'ALUMNAT PER PART DE LES EMPRESES 

1. Capacitat tècnica 4,2 

2. Capacitat d'aprenentatge 4,8 

3. Administració/Planificació de tasques 4,4 

4. Habilitats de comunicació oral  4,5 

5. Habilitats de comunicació escrita 4,4 

6. Sentit de la responsabilitat 4,6 

7. Facilitat d'adaptació 4,8 

8. Creativitat i iniciativa 4,4 

9. Implicació personal 4,5 

10. Motivació  4,6 

11. Receptivitat de crítiques 4,6 

12. Puntualitat 4,7 

13. Relació amb l'entorn laboral 4,7 

14. Capacitat de treball en equip 4,7 

15. Percebre les oportunitats del mercat i les noves tendències en la comunicació, 

mitjançant l'ús de les metodologies apropiades en la recerca comercial i de mercats. 
4,1 

16. Dissenyar, planificar i gestionar identitats corporatives i els elements gràfics i visuals 

que s'han d'aplicar en campanyes de màrqueting i publicitat. 4,0 

17. Conèixer i interpretar el marc legal de la comunicació, l'ètica i la deontologia 

professional, en el màrqueting, la publicitat i les relacions públiques, i aplicar-ho a 

empreses d'aquests sectors. 4,0 

18. Manejar les eines fonamentals del màrqueting estratègic per aplicar-les en l'àmbit de 

la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting als mercats nacionals o en els 

internacionals. 4,3 

19. Identificar i reconèixer els canvis rellevants en l'evolució històrica de l'empresa en 

general i molt especialment de la publicitat, el màrqueting, la prospecció de mercats i les 

relacions públiques. 4,1 

20. Escoltar, negociar, persuadir i comunicar eficaçment (de manera oral i escrita), 

emprant els mitjans propis del món empresarial, tals com la preparació i presentació 

d'informes sobre situacions concretes de l'àmbit publicitari i de les Relacions Públiques. 
4,3 

21. Identificar les normes i usos protocol·laris en qualsevol àmbit nacional i internacional 

i saber aplicar-les de forma correcta en qualsevol acte que es pugui organitzar. 4,1 

22. Detectar i analitzar correctament els factors que influeixen en el comportament dels 

consumidors internacionals, des de la perspectiva de màrqueting, i dissenyar plans de 

màrqueting estratègic, sobre la base d'aquest enfocament internacional per a la presa de 

decisions. 4,1 

  TOTAL 4,4 

 

Valoració de l’alumnat per part de les empreses.  Enquesta realitzada per 48 empreses. 


