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Codi- 
Assignatura 

063601 - Processos d'innovació per a la creació i transformació de 
productes turístics I 

Curs  3r Crèdits 6 

Bloc Temàtic Innovació turística 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 

48 
Hores de treball 
dirigit 

12 
Hores de treball 
autònom 

90 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant comprendre i adquirir coneixements de tots els 
processos d'innovació i específicament de la innovació en turisme 4.0. 

Coneixerem i descobrirem els diferents models de creació d'innovació a través d'eines útils 
i sistemes de treball utilitzats per les empreses més punteres que existeixen en el mercat. 

Aprendràs les mètriques de la innovació i com el seguiment dels KPI que ajuden a validar els 
models. També serà el fil conductor de la innovació dels projectes dels equips de treball. 
Mostrarà el procés en detall sobre com crear innovació, a partir del "Què", "Qui", "On", "Com" 
i "On".  Per a això, s'utilitzaran casos reals d'innovació, i aprendrem a generar-los a través dels 
nostres propis reptes. 

L'assignatura es desenvolupa en un entorn de treball constant de modelització de propostes 
de valor per al nou client 4.0. Una finestra per a la creativitat que permet aterrar idees de 
manera ordenada i convertir-les en projectes. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB03- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins de l’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 

CG02- Tenir visió de negoci. 

CG05- Treballar en equip. 
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CG09- Treballar en un context internacional. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

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

CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Desenvolupar i gestionar els processos clau operacionals de les empreses vinculades 
a l’organització i venda de viatges turístics, activitats d’oci i altres productes 
complementaris. 

2. Fer servir eines de comercialització turística: Revenue Management, e-màrqueting, 
web 2.0. 

3. Desenvolupar competències relacionades amb la innovació i la creativitat per a la 
creació de productes i serveis turístics. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Introducció a la Innovació 

1.1. L'estat de la innovació.  

1.2. Noves formes de treball derivades de la innovació (Lean, Agile) 

1.3. Tipus d'innovació, diferències entre empreses i start-ups.  

1.4. Actors d'innovació en un ecosistema. 

1.5. Projectes d'èxit en el sector turístic 

1.6. Anàlisi dels reptes que existeixen en el sector  

1.7. Últimes tendències i radar tecnològic de solucions. 

2. Un projecte per a la innovació 

2.1. Rols dins d'un equip de treball d'innovació. 

2.2. Composició d'equips i selecció de mentors.  

2.3. Selecció de projectes proposats i treballats.  
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2.4. Centrar la retroalimentació amb el mentor.  

2.5. Selecció final de reptes amb la proposta de valor seleccionada.  

2.6. Selecció final de la idea a desenvolupar. 

3. La innovació per etapes I: De la idea al primer prototip 

3.1. Entrevistes qualitatives amb usuaris reals. 

3.2. Retroalimentació i replantejament de la idea final.  

3.3. De la idea a com dur a terme un projecte (Gestió de projectes amb eines de gestió) 

3.4. Eines per desenvolupar la teva idea. (CANVA, WIX, STRATEGYZER, MURAL...) 

3.5. Elaboració d'un pla d'implementació i pla pilot de proves 

3.6. Execució del pla de proves.  

3.7. Anàlisi de la retroalimentació qualitativa  

4. La innovació per etapes II: Del primer MVP al primer Product Market Fit Rols dins d'un 
equip de treball d'innovació. 

4.1. Desplegament de la solució amb usuaris reals.  

4.2. Anàlisi escalabilitat del projecte i pla de negoci. 

4.3. Demostració de producte/servei. 

4.4. Presentació de la coberta de parcel·la 

4.5. Presentació / Dia de la Demostració amb jurat 

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 
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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. 

La planificació de les activitats d’avaluació serà pública pels estudiants des de la data d’inici 
de l’assignatura. 

Activitats Tipus Continuada Única  Setmana 
d’entrega  

Cas d’estudi Individual  15 % 15 %  Setmana 8 

Projecte innovació Grupal  45% 45%  Setmana 12 

Prova individual 
final 

Individual 40% 40 % 
 

Setmana 16 

 TOTAL 100% 100%   

 
 

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’assignatura. 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. 



                                              PLA DOCENT 
                Grau de Turisme  

 
 

 

 5 

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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