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4,5 cr ECTS

Bloc Temàtic

Turisme i Cultura

Tipus
assignatura

Assignatura Troncal

Professorat
Hores
presencials

Marc Ambit, Aida Galera
36 hores

Hores de treball
36 hores
dirigit

Hores de treball
40,5 hores
autònom

recursos per tal
-les i la posterior avaluació de la feina realitzada en un marc
temporal concret. La gestió de projectes cobra tot el seu sentit en les empreses de

desenvolupar en un marc concret i real els coneixements rebuts al llarg de la carrera.
projecte així com els processos clau que hi intervenen.
Amb aquesta assignatura, l'alumne podrà assolir uns coneixements i unes competències
que el capacitaran per formar part, dirigir i liderar equips de treball encarregat de
desenvolupar les tasques de gestió d'un projecte.

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.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG06- Orientar-se al client.
CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió
CG09- Treballar en un context internacional.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i
projectes.
CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics.

1. Identificar i classificar les empreses i els serveis que intervenen en la producció turística i
comprendre el seu funcionament, així com identificar les principals tipologies de
necessitats a les que donen resposta.
5. Conèixer els processos de planificació i organització d'esdeveniments i grans
esdeveniments com ara fires i congressos.
6. Conèixer i identificar les noves tendències en la pràctica d'activitats turístiques.
7. Conèixer instruments i mecanismes per a l'obtenció de recursos financers.
9. Desenvolupar competències relacionades amb la planificació, organització i direcció de
l'operativa dels establiments turístics.
13. Desenvolupar competències relacionades amb la innovació i la creativitat per a la
creació de productes i serveis turístics.

CONTINGUTS TEMÀTICS
Tema 1

Introducció a la direcció i la gestió de projectes

1.3. Metodologies de projectes
1.4. Tipus de projectes i exemples en el sector turístic
Tema 2 Els personatges que intervenen en un Projecte

2.2. El/la cap de projecte
2.3. Els clients
2.4. Els stakeholders
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Tema 3
3.1. Recollir Informació i/o requeriments
3.2. Anàlisi DAFO en projectes
3.3. Arbre de Problemes

Tema 4

4.4. Tècniques de creativitat aplicables a projectes
Tema 5

Tema 6

6.2. Tècniques de millora de la eficiència
6.3. Resolució de conflictes de planificació
6.4. Estimació de durades
6.5. Planificació amb eines informàtiques (Project Libre)
Tema 7
7.1. Observació de la realitat
7.2. Replanificació avantatjosa
7.3. Correcció de desviacions
7.4. Seguiment amb eines informàtiques
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Tema 8 - Pràctica final assignatura

Tema 9 - Presentacions en públic dels projectes

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una

següents:



Classes expositives
Estudis de casos





Debats
Exercicis pràctics
Aprenentatge basat en problemes

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
a
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

Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitarCampus Virtual di
Sistemes d'avaluació

Continuada

Única
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Activitats individuals

10%

60%

Activitats grupals

50%

0%

Prova individual final

40%

40%

la prova/es individual final.

dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge.
Si

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