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Codi- Assignatura 
063602 – Indústria 4.0 i transformació dels models de negoci del 
turisme 

Curs  3r Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic Digital 
Tipus 
assignatura 

Menció 

Hores presencials 36 hores 
Hores de 
treball dirigit 

36 hores 
Hores de 
treball 
autònom 

40,5 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura permetrà als estudiants a adquirir els coneixements per tal 
d’entendre la transformació turística, derivada de la irrupció d’internet en els negocis, 
també mencionada la 4a evolució industrial. 

L’assignatura es centrarà en explicar i detallar com l’aparició de noves tecnologies ha 
actuat com a cataclisme d’un gran canvi, creant nous models de negoci P2P, B2C, B2B, 
creant forces i avantatges per als consumidors i clients. 

També permetrà que l’estudiant entengui la verticalitat del turisme 4.0 (aerolínies, 
activitats, allotjament, experiències, museus, transport, càtering...) amb exemples reals de 
l’entorn pròxim durant aquests últims anys de petites, mitjanes i grans empreses. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB02- Els estudiants han de ser capaços d’aplicar els seus coneixements 
professionalment i posseir les habilitats per tal de desenvolupar i defensar arguments i 
solucionar problemes dins del seu camp d’estudi. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG02- Posseir visió de negoci. 

CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE05- Entendre i aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les activitats i 

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

projectes. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Gestionar les fases d’obertura d’establiments turístics (obligacions de la propietària i 
obligacions de la gestora) 

2. Conèixer i identificar les noves tendències de la pràctica d’activitats turístiques. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Introducció a la indústria 4.0 

1.1.  La transformació 4.0 global en el món dels negocis 

1.1.1. La història de la indústria turística abans de la era digital 

1.1.2. La història de la indústria turística durant la era digital 

1.2. La transformació de la indústria 4.0 dins de cada fase vertical del turismo 

1.2.1. Vols 

1.2.2. Allotjament 

1.2.3. Activitats i turs 

1.2.4. Land Services 

2. Emprenedoria 

2.1. Què és i com s’obté 

2.2. Actitud emprenedora 

2.3. Fer front al fracàs 

2.4. Intraemprenedoria 

3. La era dels experts 

3.1. Els primers passos d’un expert 

3.2. El món necessita experts 

4. Innovació 

4.1. Tipus d’innovació 

4.2. Metodologies per a la innovació 

4.3. Les innovacions més destacades en el turisme 4.0 

4.3.1. Nous models de negoci 
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4.3.2. Tecnologies exponencials 

4.4. Innovació oberta 

5. Introducció al marketing digital 

5.1. SEO i SEM 

5.2. Xarxes socials 

5.3. Analítiques 

6. El mètode Lean Startup 

7. Recursos financers 

7.1. Què és un Business Angel? 

7.2. Tipus de finançament 

7.3. Com crear un pla de negoci 

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 Tipus Continuada Única Setmana d’entrega 

Desafiament Grupal 20% 20% Setmana 6 

Presentació Innovadora Grupal 10% - Setmana 3, 4 i 5 

Assaig emprenedor Individual 10% 20% Setmana 5 

Participació a classe Individual 10% -  

Prova final Individual 50% 60% Setmana d’Examen 

 TOTAL 100% 100%  

 

Per tal de superar l’assignatura, és imprescindible haver obtingut una nota final mínima de 
“5”, sempre que l’estudiant hagi completat l’examen individual o treballs estipulats al 
programa. Aquest examen o treballs finals han de completar-se amb un mínim de “4” per tal 
que facin mitja amb la resta d’activitats de l’assignatura. 

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 haver obtingut una nota final de l’assignatura entre 
“4-4,9” i haver assistit a l’examen o treball final de l’assignatura. 

La reavalació implica una modificació de la nota final in cas que es superi l’activitat i, en 
qualsevol cas, la nota màxima serà “5”. Aquesta nota farà mitja amb les notes de la resta 
d’activitats avaluables dutes a terme per l’estudiant al llarg del període acadèmic 
corresponent, d’acord amb els percentatges establerts per l’assignatura, conformant una 
nova nota final. 
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FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Boluda, J. (2020). En cien años todos Muertos: Guía para emprender o morir…sin haberlo 
hecho. Penguin Random House. 

Cabiedes, L.M. (2015). ¿Tienes una startup? Todas las claves para conseguir financiación. 
Gestión 2000. 

Galtés, M. (2020). Barcelona startup: Historia e historias del mayor ecosistema tecnológico 
y digital del sur de Europa. Libros de cabecera. 

García, J. & González E. (2017). La burbuja emprendedora: La verdad detrás del mito del 
emprendimiento para todos. Empresa Activa. 

Kidder, D. (2013). El manual de las startups. Gestión 2000. 

Oppenheimer, A. (2019). ¡Sálvese quien pueda!: El futuro del trabajo y los trabajos del 
future. Penguin random house. 

Rodriguez, F. (2018) Del hospitium al turismo 4.0. Libros.com. 

Rosales, P. (2010). Estrategia digital: Cómo usar las nuevas tecnologías major que la 
competencia. Deusto. 

Soldevilla, L. (2019) Digital thinking: lidera con éxito la transformación digital. Profit Editorial. 

Señor, D. & Singer, S. (2019). Startup Nation: La historia del Milagro económico de Isreal. 
Twelve. 

Altres: 

• Google Garage Digital: https://learndigital.withgoogle.com/garagedigital/ 

• The art of innovation: https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc  

• Disruptive innovation Explained: https://www.youtube.com/watch?v=qDrMAzCHFUU  

• Crossing the chasm: What’s New, What’s not: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zwh8ThUqeC8  

• Cómo emprender: guía rápida, con Joan Boluda: 
https://www.youtube.com/watch?v=zQEURDI16rs  

• The single biggest reason why start-ups succeed: 
https://www.youtube.com/watch?v=bNpx7gpSqbY  

https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc
https://www.youtube.com/watch?v=qDrMAzCHFUU
https://www.youtube.com/watch?v=Zwh8ThUqeC8
https://www.youtube.com/watch?v=zQEURDI16rs
https://www.youtube.com/watch?v=bNpx7gpSqbY
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• The five startup tips from Spanx Billionaire Sara Blakely: 
https://www.youtube.com/watch?v=Knjx4KsqBG4  

• Eric Ries: “The Lean Startup”:  https://www.youtube.com/watch?v=UG_bEEgv2HU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Knjx4KsqBG4
https://www.youtube.com/watch?v=UG_bEEgv2HU

