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Codi- 
Assignatura 

062216 - Creació d’experiències turístiques 

Curs  2º Crèdits 6 cr ECTS 

Bloc Temàtic Màrqueting i comercialització 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 

48 hores 
Hores de treball 
dirigit 

48 hores 
Hores de treball 
autònom 

54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Al segle XXI el turisme es desenvolupa en una transformació permanent per generar noves 
respostes als reptes que la societat planteja. La demanda turística actual, es a dir les etapes 
o cicles del viatge, es presenta de manera dinàmica, heterogènia, informada i participativa. 
Tot i la importància de la ubicació i el preu a l’hora d’escollir una destinació de viatge, avui 
dia l’experiència és un dels factors clau per decidir el desplaçament a un lloc o un altre. Els 
consumidors actuals busquen experiències autèntiques, úniques i memorables que 
permetin un major gaudi i satisfacció, tant des del punt de vista individual com col•lectiu.    

En aquesta assignatura, a partir de la conceptualització, evolució i anàlisi de l’experiència 
vinculada a l’activitat turística, es desplegarà la importància de l’experiència turística des de 
diferents òptiques o vessants complementaris. Com per exemple, la visió econòmica i de 
mercat focalitzada en el rol fonamental del turista a l’hora de crear i dissenyar experiències 
integrals i memorables. En aquest àmbit, conceptes com economia de l’experiència o el 
màrqueting experiencial permetran als alumnes conèixer i desenvolupar aspectes clau de 
l’assignatura com són la percepció, el sentiment, el pensament, l’actuació i la relació entre 
els turistes, les destinacions i les empreses turístiques i de serveis per la creació i el disseny 
d’experiències turístiques.   

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.  

CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat.  

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 
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CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

CG04- Tenir compromís ètic. 

CG09- Treballar en un context internacional. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE01- Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que 
se'n deriven. 

CE11- Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer les diferents tipologies de consumidors i l’evolució de les seves necessitats i 

expectatives. 

2. Conèixer els diferents tipus d'espais i destinacions turístiques, la seva valoració i els 

seus factors condicionants. 

3. Extrapolar experiències i prendre decisions sobre la base de característiques de 

diversos models turístics, la seva potencialitat i la seva evolució. 

4. Conèixer els diferents productes i destins, especialment aquells amb una visió 

innovadora i sostenibles en el mitjà on es desenvolupen. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1) Que és una experiència? 

2) Innovació Turística: definició i tipus. 

3) Elements de valor. Model BAIN COMPANY.  

4) Etapes de creació d’un producte turístic 

5) Paper de l’administració pública en la creació de producte turístic 

6) Client: segmentació i híper-segmentació. Buyer persona. 

7) Tècniques de creativitat. 
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8) Casos pràctics d’experiències turístiques en el marc d’empreses i destinacions 
turístiques. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

*En el cas d’avaluació única aquesta activitat serà individual. 

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. 

Sistemes d'avaluació Tipo Continuad
a 

Única Setmana 
de 

entrega 

Activitat grupal i presentació: 
Creació d’una experiència turística 
original e innovadora a partir de les 
tècniques i coneixements adquirits 

Grupal 35% 40%* 
Setmana 
del 6 de 

desembre  

Activitats INDIVIDUAL:  Aquesta 
activitat consisteix en la resolució 
d’un repte relacionat amb 
l’experiència turística en una 
destinació o empresa. 

Individual 25% - 
Setmana 
del 29 de 
novembre 

Activitat individual a l’aula referida 
als casos d’empresa 

Individual 10% - 
Setmana 
del 7 de 

desembre 

Prova individual final 
Individual 40% 60% 

Període 
d’avaluació 
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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 
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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