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tecnologies.

el maneig eficient i competitiu dels recursos turístics.
Aquesta assignatura aprofundirà en els elements necessaris per transformar una destinació
t
tecnologia, la governança, i la gestió representen aquests elements.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG1- Valorar

seu àmbit, sostenibilitat.

CG5- Treballar en equip

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE9- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, i els sistemes de
gestió de la informació en turisme.
E13- Gestionar espais i Destinations turístiques

CONTINGUTS TEMÀTICS
1.

Conceptes i fonaments teòrics: el concepte Smart i la seva aplicació al territori, i al
turisme. Smart city, Smart Tourism, Smart Destinations, i Smart Tourist.

1

PLA DOCENT
Grau de Turisme
2. Smart Management Models: història i evolució dels models de gestió intel·ligent,
models contemporanis, eixos centrals, dimensions o capes, indicadors i
mesurament de variables.
3. Normes i regulació: Pla Nacional de les Smart Cities, Llibre blanc de les Smart Tourist
Destinations, Guía Unió Europea, Manual de Configuració DTI, entitats públiques i
agències estatals.
4. El desenvolupament de la Smart Destination: desenvolupament de projecte.

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

compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge
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