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Objectius
Presentació
L'assignatura té l'objectiu de situar l'estudiant en la comprensió dels processos de configuració dels productes
turístics, amb un enfocament pràctic, basat en el tractament d'exemples rellevants. Durant el semestre es
presentaran, analitzaran i debatran diferents casos pràctics de la mà dels agents turístics, que permetran a
l'estudiant aprofundir en alguns tipus de turisme (genèric i específic) i abordar qüestions relatives.
L'assignatura observarà com es creen i es defineixen els productes turístics, observant amb especial atenció
tant els recursos que els possibiliten com els actors que intervenen en el seu desenvolupament, així com els
impactes que produeixen. En aquest sentit se li donarà importància tant a la producció més tradicional com a
la més específica i basada en els recursos naturals i culturals.
Els aspectes lligats a la sostenibilitat (destacant també l'accessibilitat) i a la importància de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) formaran part protagonista del relat entorn a la creació i desenvolupament
dels productes turístics en l'actual context post-fordista.
Objectius
L'estudiant al final del curs ha de ser capaç de:
En relació amb el producte turístic:
Comprendre els principis bàsics de la producció turística

Reconèixer la importància dels vectors lligats a la sostenibilitat i la tecnologia en la creació i
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Reconèixer la importància dels vectors lligats a la sostenibilitat i la tecnologia en la creació i
desenvolupament dels productes turístics, amb especial atenció a fenòmens com ara
l'accessibilitat a les destinació i els seus recursos
Conèixer quins són els actors que protagonitzen aquest desenvolupament
Comprendre quins són els impactes que actualment generen aquests productes
En relació amb la diversitat de productes turístics:
Diferenciar els productes en base als recursos que faciliten la seva creació i desenvolupament
Veure les seves característiques i implicacions a nivell econòmic, social i ambiental.
Adquirir coneixements i habilitats per a la seva carrera professional:
Conèixer la gran varietat de productes turístics que el sector ofereix avui en dia i poder aplicar
aquest coneixement en l'entorn professional (empresa, administració, acadèmia)
Desenvolupar una capacitat crítica en relació amb la creació de productes i la seva gestió
posterior, promovent la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
Integrar la innovació com a valor en la creació, gestió i comercialització de productes.

Competències
Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones
pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
Demostrar iniciativa i actitud emprenedora en la creació i la gestió d'empreses del sector turístic.
Demostrar que coneix el funcionament i l'evolució de diversos models turístics per seleccionar el més
idoni i aplicar-lo a l'entorn actual.
Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
Identificar el marc legal que regula les activitats turístiques i les entitats que les desenvolupen.
Innovar tant en la planificació i la comercialització turístiques com en la gestió d'organitzacions
turístiques.
Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències
d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació,
les empreses i els productes turístics.
Tenir orientació de servei al client.
Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar el dret públic i privat als nous productes, activitats i altres formes de turisme.
2. Aplicar les diferents eines de gestió i planificació que permetin impulsar el desenvolupament del sector
turístic.
3. Argumentar les bones pràctiques, les tendències i els plantejaments més actuals davant dels reptes
que comporta el desenvolupament del turisme.
4. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
5. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
6. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
7. Distingir les iniciatives, projectes turístics i negocis més rellevants i actuals per impulsar l'esperit
emprenedor en la creació i la millora d'empreses i productes turístics.
8. Extrapolar experiències de l'estudi i lexposició d'exemples i casos reals del sector turístic.
9. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
10. Identificar les bases que donen lloc a la creació de noves tendències al sector turístic.
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10. Identificar les bases que donen lloc a la creació de noves tendències al sector turístic.
11. Identificar les tendències més actuals i les millors pràctiques per innovar en la planificació, la direcció i
la comercialització en entitats, productes i organitzacions turístiques.
12. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
13. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
14. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
15. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències
d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
16. Tenir orientació de servei al client.
17. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
18. Treball en grup.

Continguts
Continguts
Conceptualització de la producció turística
Els turismes genèrics
Productes turístics motivats per recursos naturals
Productes turístics motivats per recursos culturals
Altres productes específics
El paper de les TIC i les Xarxes
La sostenibilitat i accessibilitat a la producció turística
La innovació a la producció turística

Metodologia
La metodologia docent que s'utilitzarà es basarà en l'avaluació continuada i serà una combinació entre les
classes teòriques, els treballs autònoms pràctics, la recerca i la participació en debats relacionats amb la
matèria. S'aconsellarà als estudiants la lectura de diferents referències abans de cada tema. La participació
activa a les classes serà imprescindible i cada estudiant serà encoratjat a fer preguntes i contribuir a la
discussió a l'aula.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presentació pública

6

0,24

3, 7, 10

Resolució de casos pràctics

34

1,36

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11

12

0,48

6, 14

36

1,44

2, 3, 7, 8, 10, 11

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes
Aprenentatge autònom

Avaluació
L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:
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Al voltant dels blocs temàtics que conformen l'assignatura es realitzaran un conjunt d'activitats avaluatives que
versaran sobre la matèria exposada a les classes. En aquest sentit, es realitzaran una sèrie de proves
d'avaluació escrites i debats que es concretaran als estudiants a l'inici de semestre. S'hauran de fer totes
aquestes activitats per tenir nota d'avaluació continuada.
Si la nota final no arriba al mínim de 4 sobre 10, l'estudiant haurà de fer l'examen final de l'assignatura. Per
poder tenir nota final d'avaluació continuada l'estudiant haurà d'assistir a un mínim d'un 80% de les classes i
presentar‐se a les proves d'avaluació que es faran al llarg del curs.
En tot cas sempre existirà la possibilitat de presentar‐se a l'examen final de l'assignatura, en cas de no haver
superat l'avaluació continuada o no haver‐la pogut seguir per qualsevol motiu. Així, el no lliurament d'una de
les proves o el fet de suspendre l'avaluació continuada no invalida en cap cas la opció de fer l'examen final i
aquesta sempre estarà disponible per l'estudiant.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Debats públics i elaboració de
treballs

30%

20

0,8

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11

Prova d'avaluació continuada 1

30%

3

0,12

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11

Prova d'avaluació continuada 2

30%

3

0,12

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11

Resolució de casos pràctics

10%

36

1,44

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18
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