
                                              PLA DOCENT 
                Grau de Turisme  

 
 

 

 1 

 
Codi- 
Assignatura 

064603 - Processos d'innovació per a la creació i transformació de 
productes turístics II 

Curs  4t Crèdits 6 ECTS 

Bloc Temàtic Gestió de la Innovació 
Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 

48 
Hores de treball 
dirigit 

 
Hores de treball 
autònom 

90 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura ajudarà els estudiants a continuar amb el procés de validació de la 
innovació iniciat el 3r curs. Oferirà als estudiants l'oportunitat d'experimentar de manera 
pràctica com es porta a la pràctica una innovació dissenyada i quines eines i tècniques 
s'utilitzen per millorar-la i fer-la sostenible en el temps. 

L'assignatura potenciarà el potencial dels estudiants i les seves habilitats de treball en equip 
per tal d'adaptar la innovació al seu consumidor, empresa o inversor. 

L'assignatura fomentarà la competitivitat en el lloc de treball i s'estudiaran a fons casos reals 
pràctics de plans d'empresa i innovació. 

S’acompanyarà als estudiants per a que planifiquin un procés d'innovació i fer-lo realitat al 
llarg del curs. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG05- Treballar en equip. 

CG09- Treballar en un context internacional. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i 
projectes. 
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CE 16- Gestionar els recursos financers. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer i identificar les noves tendències en la pràctica d’activitats turístiques. 

2. Desenvolupar competències relacionades amb la innovació i la creativitat per a la 
creació de productes i serveis turístics. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Defineix la teva idea de negoci digital 

1.1. Crea un equip.  

1.2. Escull un repte 

1.3. Defineix la teva idea de negoci en base a la metodologia Design Thinking 

2. Defineix el teu MVP 

2.1. ¿Per què un MVP?  

2.2. Com crear un MVP amb pocs recursos. 

2.3. Objectius quantitatius d’un MVP. 

2.4. Objectius qualitatius d’un MVP. 

3. Crea un pla de Màrqueting digital I 

3.1. Què és el benchmarking y com fer-lo online. 

3.2. Màrqueting digital de productors, distribuïdors i comparadors. 

3.3. Del DAFO a la pràctica. 

3.4. Entorns digital competitius. 

3.5. Mapa de posicionament digital.  

4. Crea un pla de màrqueting digital II 

4.1. Crea el “Customer Journey”. 

4.2. Crea una línia editorial de comunicació. 
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4.3. Màrqueting directe y màrqueting indirecte. 

4.4. El preu a internet. 

5. Plà d’Operacions Digitals 

5.1. Diagrama de fluxe d’operacions. 

5.2. L’avantatge competitiva del màrqueting y las operacions digitals. 

5.3. CRM per cuidar la relació amb els clients. 

5.4. Informes y quadres de comandament digitals 

5.5. Informes. 

5.6. Sistema de gestió de reports. 

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. 
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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  

Cas d’estudi Individual  15 % 15 %  Setmana 8 

Projecte innovació Grupal  45% 45%  Setmana 12 

Prova individual 
final 

Individual 40% 40 % 
 

Setmana 16 

 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’assignatura. 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. 
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