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Codi- 
Assignatura 

064509 – Gestió Estratègica d’Empreses Turístiques 

Curs  4t Crèdits 3 ECTS 

Bloc Temàtic Economia i Empresa 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 24 hores 

Hores de treball 
dirigit 

24 hores 
Hores de treball 
autònom 

27 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Per tal de gestionar una empresa eficientment, és essencial entendre els factors interns i 
externs que poden afectar les decisions de tota l’estratègia i estructura organitzacional 
corporativa de la companyia. Aquesta decisió s’ha de fer tenint en compte els processos 
de globalització, els canvis tecnològics i les condicions macroeconòmiques i polítiques 
actuals. Aquesta assignatura proposa una reflexió sobre els continguts adquirits d’altres 
assignatures per emprar-los per definir, dissenyar i implementar estratègies per tal de fer 
front a problemes reals del sector turístic. Es tracta d’una assignatura pràctica, basada en 
l’anàlisi de casos per tal que els estudiants pugui analitzar el major nombre de situacions 
i les diferents estratègies emprades per a solventar-les. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB02- Els estudiants han de ser capaços d’aplicar els seus coneixements a l’àmbit 
professional i tenir les habilitats per tal de desenvolupar i defensar arguments i solucionar 
problemes dins els 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 empreses i 

activitats turístiques. 

CE14- Identificar i gestionar els aspectes, funcions i processos operacionals interns de les 

unitats de negoci turístiques. 
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RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer els processos de planificació i organització d’esdeveniments i conferències. 
2. Conèixer els instruments i mecanismes d’obtenció de recursos financers. 
3. Preparar informes analitzant la tendència dels resultats obtinguts i l’evolució i 

expectatives dels preus dels serveis, en concordança amb la informació econòmica 
interna i les necessitats de mercat. 

4. Desenvolupar habilitats relacionades amb la innovació i la creativitat per tal de crear 
productes i serveis turístics. 

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

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Introducció als conceptes d’estratègia i gestió estratègica 

1.1. Visió, missió i valors de l’empresa 

1.2. Estratègia 

1.3. Gestió de l’estratègia i procés estratègic 

1.4. Models de negoci 

1.5. Cas de negoci 1 

2. Anàlisi de l’entorn extern 

2.1. L’entorn dins la posició estratègica 

2.2. Macro environment 

2.3. Anàlisi de la indústria. Les 5 forces 

2.4. Anàlisi de competidors 

2.5. Cas de negoci 2 (part 1) 

3. Anàlisi de recursos interns 

3.1. Capacitats pròpies dins la posició estratègica 

3.2. Avantatges competitives 

3.3. Avantatges competitives sostenibles. Capacitats dinàmiques 

3.4. Diagnòstic de les capacitats estratègiques 

3.5. Eines de diagnòstic intern i capacitats estratègiques 

3.6. Gestió de capacitats estratègiques 

3.7. Cas de negoci 2 (part 2) 
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4. Desenvolupament d’estratègies de gestió 

4.1. Desenvolupament d’estratègies i decisions estratègiques 

4.2. Estratègies a nivell de negoci. Accions competitives 

4.3. Estratègies a nivell corporatiu i internacionals 

4.4. Estratègies de creixement / de canvi (portfolio Planning, Ansoff matrix, blue ocean) 

4.5. Cas de negoci 3 (part 1) 

5. Implementació d’estratègies 

5.1. Planejar, implementar i controlar 

5.2. Estructures, processos i relacions 

5.3. Avaluar el rendiment organitzacional: Balanced Scorecard 

5.4. Gestió del canvi estratègic 

5.5. Cas de negoci 3 (part 2) 

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 

Cas de negoci 1 Grupal 10% - Setmana 3 

Cas de negoci 2 Grupal 20% - Setmana 8 

Cas de negoci 3 (cont.) Grupal 20% - Setmana 13 

Cas de negoci 3 (única) Individual  40% Setmana 13 

Participació a classe Individual 10% - Tot el curs 

Examen final Individual Individual 40% 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. 
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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. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

- Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and 
Globalization. 13th edition – Cengage Learning – Hitt, Ireland & Hoskisson – 2018  

- Blue ocean strategy. How to create uncontested market space and make the 
competition irrelevant — Harvard Business Review Press – W. Chan Kim, Renée 
A. Mauborgne - 2015  

- Exploring Corporate Strategy – Prentice Hall - Johnson, Scholes & Whittington – 
2008  

- Business Minds: Connect with the World's Greatest Management Thinkers – 
Prentice Hall – Brown, Crainer, Dearlove, Rodrigues - 2002  

- The Balanced Scorecard: Translating strategy into action. 1st edition – Harvard 
Business Review Press – Kaplan & Norton – 1996  

 


