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CodiAssignatura

064218 emprenedor en el sector turístic

Curs

4º

Bloc Temàtic
Hores
presencials

Crèdits

6 cr ECTS

Organització empreses
i Tipus
Obligatòria
gestió de les persones
assignatura
Hores de treball
Hores de treball
48 hores
48 hores
54 hores
dirigit
autònom

Per una bona gestió, és imprescindible dominar habilitats que permetin l'optimització dels
problema de manera efectiva, com buscar els seus pros i contres i avaluar les seves
conseqüències de la manera més ràpida i efectiva, ser capaç d'afrontar un procés de
negociació de manera efectiva mantenint el clima adequat.
Els directius de les empreses han de tenir una excel·lent formació acadèmica, però també
habilitats molt definides per motivar els seus treballadors. En aquest sentit, aquesta
assignatura pretén treballar competències com l'assertivitat i la intel·ligència emocional de
manera que permetin a l'alumne, no només gestionar millor als seus equips de treball, sinó
també oferir un avantatge competitiu a l'hora d'aplicar a un lloc directiu.
Així mateix, l'assignatura dota l'alumnat dels instruments necessaris per desenvolupar la
seva capacitat d'emprenedoria i intraemprenedoria com a mecanisme de
desenvolupament personal i professional.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CE02- Analitzar la dimensió econòmica del turisme a nivell internacional.
CE03- Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques
dels seus components.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE15- Planificar, organitzar, gestionar i controlar los diferents tipus de organitzacions
turístiques.

CONTINGUTS TEMÀTICS
1.

Tema. La comunicació a la empresa. Comunicar el projecte.

2. Tema . Emprenedors y pro activitat
3. Emprenedoria i negociació eficaç
4. Tema. Estratègies de motivació. Rendiment laboral
5. Tema. Habilitats de lideratge i eines de direcció
6.

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
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s per tal de ser avaluats
avaluació contínua.
Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge
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