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Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne pugui adquirir les competències necessàries per gestionar de forma
adequada el coneixement científic dins del camp de les arts i les humanitats i del turisme, i, més concretament
de les activitats turístiques relacionades amb el patrimoni. Contemporàniament s'ofereixen, a l'alumne les
eines metodològiques necessàries per l'anàlisi i resolució de problemes identificats en la pràctica professional.

Competències

Analitzar el valor de les arts i humanitats i les ciències socials aplicades al turisme.
Analitzar els diferents projectes culturals de les institucions públiques i privades en relació amb el
patrimoni turístic cultural.
Assumir les responsabilitats i preses de decisió de manera crítica i autònoma.
Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la gestió turística del patrimoni cultural.
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Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la gestió turística del patrimoni cultural.
Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica o de l'aplicació pràctica.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les principals tècniques de comunicació científica, orals i escrites, en les presentacions de
projectes de l'àmbit de la gestió turística del patrimoni cultural.
Assumir les responsabilitats i les preses de decisió de forma crítica i autònoma.
Conèixer i utilitzar adequadament els recursos bibliogràfics i biomètrics bàsics per cercar informació.
Elaborar una proposta d'article científic sobre temes relacionats amb la gestió turística del patrimoni
cultural.
Gestionar i dur a terme aportacions originals en el marc de la investigació teòrica i/o de l'aplicació
pràctica.
Identificar i seleccionar la metodologia d'investigació adequada per a la pregunta i els objectius
d'estudi.
Identificar les organitzacions tant públiques com privades que treballen amb dades estadístiques en el
sector del turisme cultural.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Els continguts principals d'aquest mòdul es refereixen:

Tant a paradigmes de recerca i el mètode científic: els aspectes fonamentals d'una proposta d'estudi. La
pregunta de recerca i principals dissenys d'estudi. Aspectes ètics de la recerca. Tècniques de comunicació
oral per a la defensa d'un article científic.

Com a la recerca de la informació en base de dades documentals: Bibliografia i bibliometria. Fonts de dades
primàries: recol·lecció de dades pròpies. Fons de dades secundàries: recol·lecció de dades estadístiques
d'institucions públiques i privades vinculades al turisme cultural.

Aplicació de Metodologia de recerca quantitativa: concepte i aplicabilitat. Metodologies i mètodes més
utilitzats: elaboració i explotació d'enquestes, interpretació de dades i altres mètodes aplicats. Anàlisi de dades
quantitatives: ús de software específic per a l'explotació i obtenció d'indicadors rellevants.

Així com Metodologia de recerca qualitativa: concepte i aplicabilitat. Metodologies i mètodes més utilitzats:
disseny òptim d'entrevistes i altres mètodes d'explotació qualitativa. Anàlisi de dades qualitatives: ús de
software específic per a l'explotació i obtenció d'indicadors rellevants.

Metodologia

Les metodologies a seguir en aquest mòdul es basaran en:

Classes expositives
Presentació oral de treballs
Tutories
Elaboració de treballs
Lectura d'articles, informes i llibres d'interès

Estudi Personal
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Estudi Personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques 26 1,04 1, 3, 5, 6, 7, 9

Tipus: Supervisades

Elaboració de Treballs 22 0,88 2, 5, 8

Presentacions orals, Treballs 23,5 0,94 1, 4, 5, 8

Tipus: Autònomes

Estudi 72,5 2,9 1, 2, 4, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació d'aquest mòdul es basa en els següents criteris:

Assistència obligatòria a classe amb un mínim del 80% i participació activa
Lliurament de Treballs
Defensa oral dels Treballs
Assistència a conferències i activitats complementàries

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a conferències i activitats complementaries 10% 2 0,08 2, 7, 8

Assistència i participació activa 20% 0 0 1, 2, 5, 8

Lliurament de Treballs 35% 0 0 1, 4, 5, 6, 7

Presentacions orals, Treballs 35% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 9
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