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Hores
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48 hores
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Hores de treball
48 hores
dirigit

6 cr ECTS
Obligatòria
Hores de treball
54 hores
autònom

-nosrquè la
universitat, a través de la generació de coneixement, ha de dotar a la societat i als futurs

-nos al turisme
més enllà de definicions simples que no aclareixen la complexitat del fenomen. Per a fer-ho,
és necessari adoptar una perspectiva interdisciplinar i integrar múltiples visions provinents
-se una comprensió global del fenomen turístic.

visió transversal del turisme. Aquesta visió és a
responsabilitat i sostenibilitat en un entorn canviant. Així mateix, els coneixements adquirits
en aquesta assignatura són bàsics per optar a treballar en la recerca acadèmica i la docència
en turisme.

recerca portada a terme des de el CAMPUS CETT UB en els camps de la política turística i
governança, sostenibilitat i ODS, smartourism, digitalització, marketing, ètica, models de
negoci, nova economia.

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.
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COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG04- Tenir compromís ètic.
CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE01- Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que
se'n deriven.
CE03- Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques
dels seus components.
CE11- Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes.

CONTINGUTS TEMÀTICS
1. Els diferents significats del concepte ciència
udiar el turisme en la societat contemporània.

2.

3. La pluralitat de la ciència turística i la seva construcció
4. La ciència turística com a ciència social aplicada
5. Aproximació prospectiva: el futur de la ciència turística

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una



Classes expositives




Estudis de casos
Debats



Exercicis pràctics



Aprenentatge basat en problemes
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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
escollir ser avaluats a través de
- aprenentatge
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