PLA DOCENT
Grau de Turisme

CodiAssignatura

063218 - Planificació turística

Curs

3º

Crèdits

6 cr ECTS

Bloc Temàtic

Turisme i Territori

Tipus
assignatura

Obligatòria

Hores
presencials

48 hores

Hores de treball
dirigit

48 hores

Hores de treball
autònom

54 hores

BREU DESCRIPCIÓ

per tal de dirigir les seves activitats i productes cap a un model durador, responsable i
equilibrat.
En aquest sentit, els plans estratègics esdevenen les eines indispensables per articular i
estructurar les fórmules necessàries
correcció i de monitorització.

instruments, la contribució del turisme al desenvolupament de les destinacions, la
identificació i posada en valor de recursos turístics i la revisió crítica de les polítiques
existents.
Paraules clau: Planificació turística, Gestió de destinacions turístiques, Ordenació turística

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB02- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació
d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG05- Treballar en equip.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE01- Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que
se'n deriven.
CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la
informació en turisme.
CE11- Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes.
CE12- Identificar, revaloritzar i gestionar el patrimoni cultural i natural per a ús turístic.

CONTINGUTS TEMÀTICS
1.

Introducció a la planificació

2. Fases de la planificació
3. Eines i instruments per la planificació

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una
corresponents. Algunes de les activita

●
●
●
●
●

Classes expositives
Estudis de casos
Debats
Exercicis pràctics
Aprenentatge basat en problemes

compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una
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Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge
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