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Objectius

L'assignatura té dos grans vessants temàtics que es desprenen del nom de la mateixa: d'una banda, tots
aquells conceptes, tècniques i estratègies vinculats al món de la promoció a l'actualitat i, de l'altra, l'anàlisi de
com s'apliquen aquestes estratègies en els casos concrets de les principals destinacions turístiques. Aquest
doble vessant es contempla tant des d'una òptica emissora com receptora, i tant pel que fa referència al nostre
país, com als principals organismes, empreses i institucions d'àmbit internacional, posant un especial èmfasi
en les propostes més emblemàtiques, bé pel pes específic de la pròpia institució o per la singularitat de la
seva proposta promocional.

Es tracta d'una matèria optativa que es cursa en el darrer any de la carrera, és a dir, quan l'alumne ja té un
cert grau de coneixement de les institucions turístiques i del sector en general, tant a nivell nacional com
internacional. Això permet atorgar-li un enfocament molt pràctic, ja que s'analitzen casos reals dels exemples
prototípics i/o dels més reeixits del panorama promocional actual, així com d'antecedents de significació.
Evidentment, es fa un èmfasi especial en aquelles campanyes que han comportat resultats positius en l'àmbit
turístic i s'analitzen també les causes dels possibles fracassos davant dels quals els alumnes realitzen
propostes alternatives.

Al finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

1. Conèixer els antecedents més significatius de les estratègies promocionals

2. Saber utilitzar els principals recursos de la promoció i del seu llenguatge

3. Poder fer un briefing i saber interpretar-lo
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4. Tenir el criteri suficient per poder valorar una campanya publicitària

5. Saber analitzar els elements d'emprenedoria que incorporen les diferents institucions en la promoció
turística

6. Conèixer la idiosincràsia de les principals institucions turístiques i l'actuació promocional que es deriva de la
mateixa

7. Saber copsar, destacar i reflectir els fets diferencials de cada indret, institució, època de l'any, tipus de
client, etc.

8. Conèixer els principals canals de la informació i de la promoció turística, així com els seus nivells
d'efectivitat en relació a les diferents conjuntures, modes i tendències, posant un especial èmfasi en els
aspectes del medi ambient.

9. Conèixer els criteris per promocionar un fet o destinació turístics en els mitjans de comunicació.

Competències

Demostrar que coneix i entén el fenomen turístic en el marc de la sostenibilitat i la gestió de la qualitat.
Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i
espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu
impacte.
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.
Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic
aplicats a zones i regions determinades.
Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els elements de geografia avançada i de recursos territorials i turístics, les metodologies i les
tècniques existents i els impactes que genera el sistema turístic.
Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Distingir els instruments adequats per aplicar polítiques de turisme sostenible.
Identificar el medi ambient com a patrimoni turístic i determinar-ne les característiques.
Identificar els factors determinants del desenvolupament turístic.
Identificar i relacionar els recursos turístics i els recursos territorials.
Identificar i valorar l'impacte social del turisme.
Identificar les noves formes de turisme (ecoturisme, turisme cultural) i valorar-les.
Identificar les polítiques d'ordenació i planificació turística de les entitats públiques.
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.
Treball en grup.

Continguts

1. Història i antecedents de la promoció pública.
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2. Promoció i publicitat. Els recursos del llenguatge promocional.

3. La creativitat i les tècniques de persuassió.

4. Els tipus de publicitat.

5. L'eslògan, la sociologia dels pobles i les destinacions turístiques.

6. La marca i la destinació turística.

7. Els tipus de promoció.

8. La campanya publicitària i les destinacions turístiques.

9. El briefing.

10. Les modes i les tendències en la promoció turística.

11. Les destinacions turístiques de Catalunya i la promoció dels seus atractius turístics i culturals.

12. Les destinacions turístiques d'Espanya i la promoció dels seus atractius turístics i culturals.

Metodologia

Es desenvoluparan fonamentalment tres metodologies docents:

1. Metodologia de la part teòrica de l'assignatura:

El professor explicarà continguts teòrics dels diferents temes dels que consta l'assignatura. Aquest vessant
teòric es complementarà amb exemples reals que es poden aportar en diferents suports, especialment els de
tipus infogràfic i audiovisual. Part de la matèria es trobarà en el Campus Virtual a l'abast de l'alumne.

2. Metodologia de la part pràctica de l'assignatura:

Es realitzaran pràctiques, dintre i fora de l'aula, tant de tipus individual com en grup. El resultat d'aquestes
pràctiques s'analitzarà de forma conjunta a classe i les conclusions de les mateixes s'incorporaran als
continguts teòrics. Degut a la idiosincràsia de l'assignatura, alguns exercicis es basaran en la creativitat i en
noves aportacions, i d'altres en l'anàlisi de supòsits ja existents.

3. Metodologia de la part no presencial:

Una gran part de la informació relativa a l'assignatura es penjarà en el Campus Virtual, és a dir, una part dels
continguts teòrics, els exercicis individuals i en grup a realitzar, les pràctiques que cal fer dintre i fora de l'aula,
etc. Tanmateix, s'incorporaran referències complementàries de tipus bibliogràfic, infogràfic, pàgines web, etc.

Fora de l'aula, es realitzaran treballs de grup que caldrà exposar a classe. La seva temàtica estarà relacionada
amb l'anàlisi de la promoció d'un producte i/o destinació turística en funció dels paràmetres desenvolupats a la
primera part del'assignatura.

En tots els apartats metodològics, es deixa sempre una porta oberta a l'actualitat, ja que aquesta matèria pot
incorporar als seus continguts aspectes vinculats al vessant dinàmic i canviant del sector turístic i del lleure.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes teòriques 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Presentació oral 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Resolució de casos pràctics 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Estudi i lectures 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Resolució de casos pràctics 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

1. AVALUACIÓ CONTÍNUA

El sistema d'avaluació contínua consta dels requisits A, B i C

A. Realització d'un mínim del 80% de les pràctiques i dels exercicis a desenvolupar dintre i fora de l'aula (25%
.de la nota final)

B. Realització i exposició dels treballs de curs, la temàtica dels qual estarà relacionada amb l'anàlisi de la
promoció de productes i/o destinacions turístics (25% de la nota final).

C. Realització de l'examen final en el qual s'inclouran preguntes relatives als continguts explicats pel
professor, així com aspectes derivats de la part pràctica de l'assignatura i de les exposicions dels treballs de
grup . Aquest examen pot combinar preguntes "tipus test" amb d'altres a desenvolupar.(50% de la nota final)

Per aprovar l'assignatura pel sistema d'avaluació contínua, és precís aprovar la part teòrica (apartat C) i la
pràctica (apartats A i B) per separat.

2. AVALUACIÓ ÚNICA

Examen final de tota la matèria els dies i hores establerts a la programació oficial del centre. tant pel que fa a
l'examen d'avaluació final com al de reavaluació.

3. REAVALUACIÓ

Examen final de tota la matèria el dia i hora establerts a la programació oficial del centre. Es podran presentar
a la re-avaluació els alumnes que a l'avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor de
5. La qualificació màxima d'aquesta re-avaluació no superarà el 5 com a nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Exposició a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Treballs pràctics en grup 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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Treballs pràctics individuals 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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No es pot establir una correlació rigorosa text-tema ja que lamajoria dels llibres analitzen continguts i supòsits
aplicables a l'assignatura en general. Tanmateix, hi ha temes dels quals no existeix bibliografia específica, per
la qual cosa cal adreçar-se a l'anàlisi de supòsits reals no publicats o a elements de la xarxa.
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