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Codi- 
Assignatura 

063506 – Gestió del Turisme de Negocis i Esdeveniments 

Curs  3r/4t Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic Empreses i Serveis Turístics 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 36 hores 

Hores de treball 
dirigit 

36 hores 
Hores de treball 
autònom 

40,5 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura es centra en l’aprenentatge dels conceptes bàsics, òrgans de gestió 
(TMCs, Convention Bureau, OPC’s...) i la infraestructura involucrada en les dinàmiques 
relacionades als viatges de negocis i la indústria dels mítings i esdeveniments; un 
subsector en constant creixement i transformació. 

Aquesta assignatura té dues parts: Viatges de Negocis per una banda, i Mítings i 
Esdeveniments per l’altre; cosa que ha d’afavorir als estudiants l’adquisició de 
coneixement i lògiques de negocis relacionades amb els viatges de negocis i 
l’organització de mítings i esdeveniments, com a elements essencials per al 
desenvolupament i la formació professional tant al sector privat com a les institucions i 
organitzacions públiques. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB02- Els estudiants han de ser capaços d’aplicar els seus coneixements de manera 
professional i tenir les habilitats necessàries per a desenvolupar i defensar arguments i 
resoldre problemes dins del seu camp d’estudi. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG02- Posseir visió de negoci. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial del turisme a l’hora de dissenyar productes, serveis i 

projectes. 

CE011- Gestionar l’accessibilitat  i mobilitat turística. 
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RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer els processos de planificació i organització d’esdeveniments, fires i 
conferències. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

A. Viatges de Negocis 

• Naturalesa, propòsit i impacte econòmic del Turisme de Negocis 

− Introducció: Logística dels viatges de negocis des de la perspectiva de les 

corporacions 

− Indicadors econòmics bàsics dels viatges de negocis 

− Els fonaments sociològics dels viatges de negocis 

• Agents principals i cadena de valor 

• Política de viatges i KPI’s 

− Objectius i continguts de les polítiques de viatges 

− Com mesurar les polítiques de viatges? Propòsit i mètriques dels KPIs 

− Les Regles d’Or dels Viatges de Negocis 

• Productivitat 

− Costs amagats / Cost Total dels Viatges de Negocis 

− Productivitat vs. Estalvis 

• Sostenibilitat i Viatges de Negocis 

• Tendències de la Indústria 

− L’impacte del COVID-19 en els viatges de negocis 

− El futur dels Viatges de Negocis. Tendències i prediccions dels Viatges de 

Negocis 

B. MICE 

• Bases de MICE 

− Conceptes i definicions 

− Impacte econòmic del MICE 

− Agents principals 

− La indústria dels mítings des d’una perspectiva del turisme de destinacions 
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− Les Regles d’Or per a un esdeveniment exitós. Normes bàsiques pels 

planificadors d’esdeveniments 

• Una visió més profunda sobre els DMCs (Destination Management Company) 

− Iniciació d’una DMC 

− Creació d’una base de dades per a una DMC 

• Sostenibilitat i MICE 

− SDG (Sustainable Deveolpment Goals) i MICE 

• Tendències de la Indústria 

− L’impacte del COVID-19 en el MICE 

− El futur del MICE. Tendències i prediccions per la indústria dels mítings 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d’aprenentatge planejades per a l’assignatura combinen diversos 
processos, sent els més remarcables els mètodes cognitius relacionats amb la comprensió 
dels principis del turisme i el sistema global turístic, així com la inclusió d’un conjunt 
d’habilitats, principalment tècniques. 

Les activitats i metodologies (siguin grupals o individuals) dissenyades per a aquesta 
assignatura són les següents: 

• Lectures 

• Debats dirigits 

• Exercicis pràctics 

• Estudi de casos 

• 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 l’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 
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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. 

El pla d’activitats avaluables serà públic per a l’alumnat des del principi del curs. 

Activitats Continuada Única 

Assistència a classe, participació i 
compromís amb l’assignatura 

10% - 

Activitats de l’assignatura 50% 40% 

Prova final 40% 60% 

 100% 100% 

 

Per tal de superar l’assignatura, és imprescindible haver obtingut una nota final mínima de 
“5” a l’examen final individual. 

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 assoleix els resultats d’aprenentatge de l’assignatura, per tal d’optar a la 
reavaluació de l’assignatura és necessari acomplir amb alguna d’aquestes condicions: 

A) L’estudiant ha d’haver estat qualificat amb un 5.0 o superior en relació a les activitats 
dutes a terme durant el curs sense comptar l’examen final (ja sigui en avaluació 
contínua o única) i haver assistit a l’examen final. 

B) L’estudiant ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 4.0 com a nota mitja de 
totes les activitats de l’assignatura. La qualificació màxima de la totalitat de 
l’assignatura després de la reavaluació serà un 5.0. 
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FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

• Into the Heart of Meetings. Author: Eric de Groot & Mike Van der Vijver Published by: 

Mindmeeting BV. Year of publishing: 2013. Language: English. 

• Event Planning. Author: Judy Allen. Published by: John Wiley & Sons Canada, Ltd. Year of 

publishing: 2009. Language: English. 

• Moreno, C. (2021). Los ODS en la organización de eventos. COMeIN [en línea], October 

2021, no. 115. ISSN: 1696-3296. 

• UN (United Nations). Sustainable Development goals.  

 

 


