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Codi- 
Assignatura 

062115 – Gestió d’empreses d’intermediació i serveis turístics 

Curs  2n Crèdits 6 ECTS 

Bloc Temàtic Empreses i Serveis Turístics 
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 

Aquesta assignatura pretén dotar a l’estudiant d’una visió global i àmplia de les diferents 
tipologies d’empreses d’intermediació i serveis que conformen el sector turístic, 
l’organització, els diferents models de gestió i el paper que hi juguen dins el sector turístic 
a l’actualitat. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG02- Posseir visió de negoci. 

CG06- Orientar-se al client. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístics per al disseny de productes, serveis i projectes. 

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

CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics. 

CE17- Entendre i implementar estàndards de qualitat en els preus del servei turístic. 
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RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer i utilitzar les eines de les Tecnologies de la Informació i Comunicació i la 

seva aplicació en aquesta matèria. 

2. Elaborar projectes de disseny de productes i serveis turístics. 

3. Comprendre la importància de l’orientació al client en totes les decisions a prendre 

en aquesta matèria. 

4. Ampliar el coneixement general sobre el sector de la intermediació i de serveis 

turístics 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. La intermediació en el sector turístic 

1.1. Evolució: Etapes, valor afegit i model retributiu 

1.2. Actors principals 

1.3. Associacions i grups de gestió 

1.4. Gestió de la informació 

2. Els intermediaris del Turisme Vacacional 

2.1. Tipologia i classificació 

2.2. Noves fórmules o tendències 

2.3. Dades globals sobre viatges vacacionals 

2.4. Gestió empresarial de les agències de viatge vacacionals 

2.5. Gestió de la producció: El procés de creació de productes i serveis. La importància 

de la sostenibilitat 

2.6. Estructura interna y Gestió d’equips i RSC 

2.7. Gestió comercial i tècniques de negociació 

2.8. Cas d’estudi 

3. Els intermediaris de Turisme de Negocis 

3.1. Tipologia 

3.2. Canals: Call center, Inplant, Outplant, eines d’auto-reserva 

3.3. Noves fórmules o estratègies: e-TMCs 

3.4. Dades globals sobre viatges corporatius i previsions. Novetats i tendències 



                                              PLA DOCENT 
                Grau de Turisme  

 
 

 

 3 

3.5. Gestió estratègica dels principals serveis de viatges corporatius 

3.6. Estructura interna i Gestió d’equips 

3.7. Gestió comercial. Account Management 

3.8. Cas pràctic: diagnòstic del retorn d’inversions en viatges corporatius 

4. Els intermediaris de Turisme de reunions 

4.1. Tipologia 

4.2. Noves fórmules o estratègies 

4.3. Dades globals sobre el sector MICE. Novetats i tendències: Big Five 

4.4. Gestió empresarial de les agències organitzadores d’esdeveniments: 

4.4.1. Introducció a la gestió d’esdeveniments 

4.4.2. La importància del briefing 

4.4.3. Fases 

4.4.4. Esdeveniments i transformació digital 

4.4.4.1. Programes de gestió 

4.4.4.2. Innovació tecnològica en el sector dels esdeveniments: Gestió 

d’esdeveniments presencials, híbrids i online. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen un ampli 
ventall d'accions diferents a fi de donar resposta a l'assoliment de les competències 
assignades. Algunes de les activitats d’aprenentatge que es realitzaran són les 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. 
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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. 

Activitats Tipus Continuada Única Setmana d’entrega 

Exercici de síntesi Individual 30% 40% Setmana 1/4 

Resolució d’un cas 
d’estudi 

Grupal 30% - Setmana 2/3 

Prova final Individual 40% 60% Data d’examen 

 TOTAL 100% 100%  

 

Per tal d’aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota mínima de 
“5” a la prova individual final. 

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 tal 
d’optar a una reavaluació de l’assgnatura i poder presentar o realitzar una nova evidència 
d’avaluació, serà imprescindible complir alguna de les següents condicions: 

A) Haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 de mitja de les activitats dutes a 
terme al llarg del semestre sense tenir en compte la prova final (sigui avaluació 
contínua o única) i haver-se presentat a la prova final. 

B) Haver assolit una qualificació mínima de “4” de nota final de l’assignatura. 
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La màxima qualificació en el cas de la reavaluació a la que es podrà optar és un “5” de nota 
final de l’assignatura. 
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