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Codi- 
Assignatura 

061105 - Bases de la investigació en turisme 

Curs  1r Crèdits 6 cr ECTS 

Bloc Temàtic 
Investigació en Turisme, 
Hoteleria i Gastronomia 

Tipus 
assignatura 

Formació Bàsica 

Hores 
presencials 

48 hores 
Hores de treball 
dirigit 

48 hores 
Hores de treball 
autònom 

54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L’assignatura Bases de la Investigació en Turisme es planteja com una primera presa de 
contacte de l’estudiant del Grau en Turisme amb el món acadèmic, professional i 
empresarial de la recerca turística. Donat que la ciència turística és una disciplina jove, en 
procés de formació i creació d’uns fonaments conceptuals propis, aquesta assignatura té 
una importància cabdal per introduir als estudiants en el coneixement especialitzat 
d’instruments i estratègies de recerca bàsica i aplicada enfocat als àmbits del turisme, 
cultura i territori, gastronomia i alimentació, i hotel management.  

Per aconseguir-ho, l’aprenentatge es centra en l’assoliment per part de l’estudiant dels 
fonaments i les eines crítiques per abordar qualsevol treball de caire científic al llarg del 
Grau que presenti les característiques formals i de contingut que ha de tenir tot treball 
rigorós i metòdic d’investigació turística. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB03- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre 
temes rellevants d'índole social, científica o ètica.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE04- Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació turística. 

CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la 
informació en turisme. 

 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 
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1.  Dissenyar i elaborar un projecte d'investigació en temes turístics. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Plantejament d'una investigació  

Conceptes bàsics de la investigació científica  

El procés de recerca en turisme  

Tipus d’investigacions 

Objectius i preguntes d’investigació  

2. Ús de la literatura científica  

Literatura científica i marc teòric 

Bases de dades de literatura científica: Google Scholar, SCOPUS, Web of Science, 
Science Direct,...  

La gestió de la literatura: Mendeley  

La citació bibliogràfica: normativa APA 

3. Metodologia quantitativa  

Població i mostra  

Recollida de la informació: dades estadístiques, qüestionaris  

Preparació de les dades  

Estadística descriptiva  

Estadística inferencial: intervals de confiança, Chi-quadrat, correlació, T-Test i Anova 

4. Metodologia qualitativa  

Mostratge  

Principals tècniques qualitatives de recollida d’informació: entrevista, focus group, 
observació i anàlisi de contingut  

Tractament de les dades qualitatives i anàlisi de resultats  

5. Discussió i conclusions d'una investigació 
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Discussió 

Conclusions 

Limitacions i recerca futura 

6. Presentació d’una investigació 

Redacció d’un article científic 

Presentació oral 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d'aprenentatge associades en aquesta assignatura contemplen un ampli 
ventall d'accions diferents a fi de donar resposta a l'assoliment de les competències 
assignades, i que impliquen el desenvolupament de diferents tipus de capacitats referides 
a l'aprenentatge de processos i aplicabilitat d'actituds dins de l'entorn de les organitzacions, 
a partir de les activitats següents: 

• Classes expositives 
• Exercicis pràctics 
• Aprenentatge basat en projectes 
• Aprenentatge cooperatiu 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un 
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una 
avaluació individual final. Els estudiants han d’assistir a les classes per tal de ser avaluats 
mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden 
escollir ser avaluats a través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament - aprenentatge 
és avaluat mitjançant l’avaluació de totes les activitats i una prova individual final. 

Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitar-ho a través de l’apartat d’avaluació del 
Campus Virtual dins dels primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura. 
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La planificació de les activitats d’avaluació serà pública pels estudiants des de la data d’inici 
de l’assignatura. 

Activitats Tipus Continuada Única  Setmana 
d’entrega  

Projecte de recerca: 
objectius i marc teòric 

Grupal 10% 10% 
 

Setmana 5/6 

Projecte de recerca: 
metodologia i 
resultats 

Grupal 10% 10% 
 

Setmana 12/13 

Projecte de recerca: 
article acadèmic 

Grupal 25% 25% 
 

Setmana 15 

Projecte de recerca: 
co-avaluació 

Individual 10% 10% 
 

Setmana 15 

Estudi de cas 
quantitatiu 

Individual 5% 5% 
 

Setmana 12 

Prova individual final 
Individual 40% 40% 

 Període 
d’avaluacions final 

 TOTAL 100% 100%   

 
Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota final mínima de 
“5”, sempre i quan l’estudiant hagi realitzat la prova/es o treball/s individuals establerts a 
l’assigantura. Aquesta prova/es o treball/s final han d’estar qualificades amb un mínim de “4” 
per a poder calcular la mitjana de totes les activitats d’avaluació realitzades durant el curs. 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a 
optar a una reavaluació d’assignatura serà imprescindible haver obtingut una qualificació 
final de l’assignatura entre “4-4.9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s finals 
individuals del curs. 

El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas 
que la nova prova d’avaluació sigui aprovada i, en qualsevol cas, la qualificació màxima serà 
de “5”. Aquesta qualificació farà mitjana amb la resta de qualificacions de les activitats 
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d’avaluació que hagi realitzat l’estudiant durant el període lectiu corresponent, tenint en 
compte els percentatges establerts en cada assignatura, configurant la nota final de 
l’assignatura. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Davies, M. B. & Hughes, N. (2014). Doing a successful research project: Using qualitative or 
quantitative methods. Palgrave Macmillan.  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 
McGrawHill. 

Hillman, W. & Radel, K. (2018). Qualitative methods in tourism research. Theory and practice. 
Channel View Publications. 

Peck, R., Olsen, C., & Devore, J. L. (2015). Introduction to statistics and data analysis. Cengage 
Learning.  

 

 

 

 

 

 

 


