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Codi- 
Assignatura 

061208 - Introducció a l’especialitat de direcció hotelera / turística 

Curs  1º Crèdits 6 cr ECTS 

Bloc Temàtic Empreses i Serveis Turístics 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 

48 hores 
Hores de treball 
dirigit 

48 hores 
Hores de treball 
autònom 

54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura té per finalitat endinsar l’alumnat en el sector turístic i proporcionar una 
visió global de les diferents organitzacions que el conformen. 

Des de la perspectiva de l’allotjament s’ofereix una aproximació al sistema de regulació, 
modalitats d’allotjament, sistemes de gestió, serveis i funcions que integren el sistema 
turístic. 

Des de la òptica de la direcció turística l’estudiant podrà conèixer les diferents 
organitzacions i empreses públiques i/o  privades  existents al sector, així com els perfils 
professionals que les integren i  les seves funcions. 

Aquesta assignatura li proporciona a l’alumnat una sòlida base per poder desenvolupar la 
seva carrera professional en el sector, a través del coneixement de les sortides professionals 
i els perfils requerits en els diferents àmbits. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB04- Que l’alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic 
tant especialitzat com no especialitzat.  

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

CG05- Treballar en equip. 

CG06- Orientar-se al client. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE03- Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques 
dels seus components. 
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CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les 
unitats de negoci turístiques. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Comprendre les diferents dimensions del turisme i el seu desenvolupament dins d'una 
concepció sistèmica: principis i fonaments del turisme global.  

2. Conèixer els conceptes bàsics del turisme, les seves diferents dimensions i 
interrelacions, comprenent la seva importància com a motor de desenvolupament de 
les societats humanes.  

3. Conèixer el funcionament a nivell general de l'estructura turística mundial.  
4. Saber abordar el turisme des d'una perspectiva històrica fins al moment actual.  
5. Conèixer les diferents tipologies de consumidors i l’evolució de les seves necessitats i 

expectatives. 
6. Conèixer els diferents tipus d’espais i destinacions turístiques, la seva valoració i els 

seus factors condicionants. 
7. Fer servir fonts d’informació relacionades amb el turisme i lectura i comprensió de 

texts jurídics. 
8. Conèixer els diferents productes i destinacions, especialment aquells amb una visió 

innovadora i sostenibles en el medi on es desenvolupen.  

CONTINGUTS TEMÀTICS 

PART 1. INTRODUCCIO AL FENOMEN TURISTIC  
1. Introducció al fenomen turístic  

1.1. Concepte, definicions  
1.2. Un recorregut històric del turisme 
1.3. Organitzacions, institucions i associacions turístiques. 

 
2. Agents del turisme. L’oferta i la demanda turística. 

2.1. L’ oferta turística: Empreses i serveis turístics.  
2.1.1. Tipologies 

2.1.1.1. Origen, evolució i desenvolupament  
2.1.1.2. Estructura organitzativa de les empreses turístiques 

2.2. La demanda turística: factors, motivacions i el seu paper en la dinamització turística 

 
PART 2. INTRODUCCIO A L’ ESPECIALITAT DE DIRECCIO TURISTICA  

3. Les empreses d’intermediació 
3.1 Origen, evolució  i desenvolupament. 
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3.2 Intermediaris de Turisme Vacacional. 
3.2.1 Agències de Viatges. 
3.2.2 Empreses de Turisme Actiu  

3.3 Intermediaris de Turisme Professional: Business Travel & Business Events. 
3.4 Perfils professionals. 

4. Les empreses de Transport. 
4.1 Origen, evolució i desenvolupament.  
4.2 Transport aeri.  
4.3 Transport ferroviari.  
4.4 Transport marítim.  
4.5 Transport terrestre.  
4.6 Perfils professionals  

5. Serveis d’Informació turística 
5.1 Oficines de Turisme i Convention Bureau. 
5.2 Serveis  de guiatge 
5.3 Perfils professionals.  

6. Altres empreses Turístiques 
 

PART 3. INTRODUCCIO A L’ ESPECIALITAT DE DIRECCIO HOTELERA  
7. L’ecosistema empresarial del sector turístic (2) 

7.1. Tipologia d’empreses hoteleres  
7.1.1. Tipologia d’establiments d’allotjament turístic  
7.1.2. Legislació i classificació hotelera 
7.1.3. Models de gestió hotelera, tipus, avantatges e inconvenients  

7.2. Estructura organitzativa d’una empresa hotelera  
7.2.1. Elements empresarials  
7.2.2. Teoria d’objectius i estratègies empresarials 
7.2.3. Negocis i tipologia d’organigrames dins de un hotel 
7.2.4. Les principals àrees de gestió hotelera 

7.3. Els diferents departaments i àrees d’un establiment hoteler 
7.3.1. Àrea de Allotjament (estructura organitzacional, tasques i funcions, relació 

interdepartamental i glossari) 
7.3.1.1. Departament de Recepció 
7.3.1.2. Departament de Consergeria 
7.3.1.3. Departament de Guest Services 
7.3.1.4. Departament de Guest Relations 
7.3.1.5. Departament de Pisos i Bugaderia 
7.3.1.6. Departament de Manteniment 

7.3.2. Àrea Comercial (estructura organitzacional, tasques i funcions, relació 
interdepartamental i glossari) 
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7.3.2.1. Departaments de Vendes i Màrqueting 
7.3.2.2. Departament de MICE 
7.3.2.3. Departament de Reserves 

7.3.3. Àrea de Restauració (estructura organitzacional, tasques i funcions, relació 
interdepartamental i glossari) 

7.3.3.1. Departaments de Sala i Banquets  
7.3.3.2. Departaments de Cuina i Economat 

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 
• Estudis de casos 
• Debat dirigit 
• Exercicis pràctics 
• Aprenentatge basat en problemes 

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  

DIRECCIÓ HOTELERA 

Activitat 1 Avaluació 
continua contingut DH 

Individual  5 % - Cada Sessió 

Activitat 2 Decret 
75/2020 

Individual 5% 5% Setmana 8 

Activitat 3 Treball Final 
Assignatura Lliurament 
final, presentació a 
classe i coavaluació 

Grupal 20 % 15 % Setmana 11 

DIRECCIÓ TURÍSTICA 

Activitat 1: estudi de cas. 
Anàlisi, vídeo i 
presentació. 

 

Grupal  

  

15% - Setmana 11 

Activitat 2: portfolio      
“els reptes del turisme” 

individual 15% 20% Setmana 10 

 
   

Setmana 6/14 

 

Prova individual final Individual 40%  60 %  

 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’assignatura. 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. 
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Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a 
optar a una re- avaluació 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 re- avaluació 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 
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.                                                                                                
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