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empresarial de la recerca turística. Donat que la ciència turística és una disciplina jove, en
una importància cabdal per introduir als estudiants en el coneixement especialitzat
l turisme,
cultura i territori, gastronomia i alimentació, i hotel management.
Per aconseguirfonaments 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

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.

CONTINGUTS TEMÀTICS
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1. Plantejament d'una investigació
2. Ús de la literatura científica
3. Metodologia quantitativa
4. Metodologia qualitativa
5. Discussió i conclusions d'una investigació

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una
ies
següents:


Classes expositives





Exercicis pràctics
Aprenentatge basat en projectes
Aprenentatge cooperatiu

en compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua: el procés
- aprenentatge
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una
s per tal de ser avaluats
avaluació contínua.
Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge

FON
Davies, M. B. & Hughes, N. (2014). Doing a successful research project: Using qualitative or
quantitative methods. Palgrave Macmillan.
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Channel View Publications.
Iglesias, J. A. (2001). Técnicas de investigación aplicadas al sector turístico. Síntesis.
Peck, R., Olsen, C., & Devore, J. L. (2015). Introduction to statistics and data analysis.
Cengage Learning.
Sampieri, R.H., Collado, C.F., & Lucio, P.B. (2006). Metodología de la Investigación. McGrawHill.
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