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Codi- 
Assignatura 

064542 – SMART TOURISM 

Curs  2022-2023 Crèdits 6 ECTS 

Bloc Temàtic TURISME I TERRITORI 
Tipus 
assignatura 

OBLIGATÒRIA 

Hores 
presencials 

48 
Hores de treball 
dirigit 

48 
Hores de treball 
autònom 

54 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L’Smart Tourism és la progressió dels models de turisme tradicionals cap a aquells sistemes 
de gestió innovadors en els que prima el foment de la sostenibilitat a través de l’ús de la 
tecnologia.  
La millora de les experiències turístiques és un dels objectius de l’Smart tourism, així com la 
gestió eficient i competitiva dels recursos del territori.  
 

Aquesta assignatura profunditzarà en tots els elements necessaris per transformar una 
destinació turística tradicional en una nova Smart Destination. Entre d’altres la sostenibilitat, 
la innovació, la tecnologia, la governança, i la gestió, representen aquests elements. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió 
sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica  

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG01- Valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit, sostenibilitat. 

CG05- Treballar en equip.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE01- Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que 
se'n deriven. 
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CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la 
informació en turisme.  
 

CE11- Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes. 
 

CE13- Gestionar espais i destinacions turístiques. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Comprendre els factors determinants de la localització turística i dissenyar actuacions 
operatives de millora. 

2. Dotar dels coneixements i eines bàsiques de cartografia i eines digitals per la feina en la 
gestió i planificació de les destinacions turístiques. 

3. Conèixer les potencialitats de la relació entre patrimoni i turisme, així com els conceptes 
i principis de la gestió cultural. 

4. Conèixer accions que han de garantir l’ús turístic i la conservació dels béns patrimonials. 
5. Interpretar la informació existent respecte a una destinació turística. 
6. Desenvolupar les eines metodològiques necessàries per la correcta interpretació del 

funcionament d’una destinació turística. 
7. Aplicar mesures, normes i directius per al desenvolupament de la destinació. 
8. Conèixer les estructures politicoadministratives que desenvolupen l’activitat en matèria 

turística i saber exposar les diferents estratègies de gestió i política turística que les 
administracions públiques desenvolupen, així com conèixer els impactes que aquesta 
genera. 

 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Tema 1. Concepte i fonaments teòrics.  
1.1. El concepte Smart i la seva aplicació al territori  
1.2. Smart City  
1.3. Smart Tourism  
1.4. Smart Destination  
1.5. Smart Tourismt  

2. Tema 2. Models de gestió Smart  
2.1. Història i evolució  
2.2. Models contemporanis  
2.3. Eixos transversals, dimensions o capes  
2.4. Indicadors i variables de mesura  

3. Tema 3. Normes i regulació  
3.1. Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents  
3.2. Llibre Blanc de les Destinations Turístiques Intel·ligents  
3.3. Guide for Applicants  
3.4. Manual de les Destinacions Turístiques Intel·ligents  
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3.5. Entitats públiques i agències reguladores  
4. Tema 4. Desenvolupament de la Smart Destination (projecte)  

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 

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  
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Activitat 1 (presentació 
dinàmica de l’evolució del 
concepte Smart)  

Individual / 
grupal  

10%  10%  
  

Setmana 3  

Activitat 2 (test i 
discussió/ debat)  

Individual  10%  10%  
  

Setmana 6  

Activitat 3 
(Projecte: 
Desenvolupament 
Smart)  

Individual / 
grupal  

25%  25%  

  

Setmana 13  

Prova individual 
final  

Individual  50%  50%  
  

  

  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’assigantura. 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. 

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. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 
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