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Codi- 
Assignatura 

064544 – Turisme i Gènere 

Curs  3r /4t Crèdits 3 ECTS 

Bloc Temàtic 
Empreses turístiques i gestió 
de serveis 

Tipus 
assignatura 

Optativa 

Hores 
presencials 24 hores 

Hores de treball 
dirigit 

24 hores 
Hores de treball 
autònom 

27 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Els estudis de gènere són una disciplina que ha guanyat força, direcció i presència en la 
literatura al llarg de les últimes dècades. La seva perspectiva única a l’hora d’analitzar els 
contexts social, econòmic i mediambiental ha conduït als estudi de gènere a ser una porta 
oberta per qüestionar les actuals estructures de poder. Per aquesta raó, el turisme 
necessita mostrar-se també rere aquest prisma. En aquesta signatura, aprendrem les 
bases dels estudis de gènere i veurem com s’apliquen al turisme. Des d’aquesta 
perspectiva, ens centrarem en generar alternatives a les dinàmiques del turisme actual. 

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 

CG06- Orientar-se al client. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

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

activitats turístiques. 

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

projectes. 

CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics. 
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RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer i identificar les noves tendències en la pràctica d’activitats turístiques. 
2. Desenvolupar habilitats relacionades amb la innovació i la creativitat per tal de crear 

productes i serveis turístics. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Introducció a la perspectiva de gènere 

1.1. Feminisme i feminismes 

1.2. Interseccionalitat 

2. Recerca feminista 

3. Perspectiva de gènere i turisme 

3.1. Perspectiva de gènere dels qui viatgen 

3.2. Perspectiva de gènere del discurs turístic 

3.3. Perspectiva de gènere i la comunitat local 

3.4. Turisme LGTB 

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 
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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 
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 

Activitat 1: Feminisme i 
Feminismes 

Individual 10% 10% Setmana 3 

Activitat 2: Recerca 
fiminista 

Individual 20% 20% Setmana 6 

Activitat 3: Enllaçant la 
teoria amb la realitat 

Grupal 30% 30% Setmana 13 

Prova final 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. 
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