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1.- Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

‑ Estudi teòric i pràctic sobre l’organització dels grans esdeveniments. 

‑ Anàlisi de la importància dels esdeveniments en les destinacions 
turístiques i, les diferents tipologies d’esdeveniments que es poden 
realitzar. 

‑ Saber les principals fases de la planificació dels esdeveniments, les 
estratègies de Marketing, el rol dels agents públics i privats, les 
possibles fonts de finançament i la gestió del post-esdeveniment. 
Tot, a través de l’estudi de casos pràctics reals. 

2.- Competències   

2.1.-  Competències 
INSTRUMENTALS 

‑ Justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com 
de defensar-les públicament (G.2.) 

‑ Comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en qualsevol de 
les dues llengües oficials de Catalunya, és a dir, en català i castellà, 
tant davant d’audiències expertes com inexpertes (G.3.) 

‑ Gestionar informació (G.8.) 

2.2.- Competències 
PERSONALS 

‑ Treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant 
davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens 
(G.9.) 

‑ Reconèixer la diversitat de punts de vista com un ingredient 
fonamental de la vida acadèmica i consubstancial a la societat 
contemporània, i ser capaç de donar a conèixer les pròpies opinions 
dins del respecte a les opinions divergents (G.11.) 

‑ Desenvolupar tasques de manera autònoma per a la realització del 
treball acadèmic, així com en l'organització i en la seva correcta 
temporalització (G.12) 

‑ Treballar en un context internacional (G.13.) 



 

‑ Emprar aspectes mediambientals, segons el marc de referència del 
pla mediambiental de l’EUM (G.15.) 

2.3.- Competències 
SISTEMÀTIQUES 

‑ Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i 
adaptar-los a contexts i situacions noves (G.17.) 

‑ Desenvolupar una capacitat creativa/innovadora (G.20) 

‑ Desenvolupar una iniciativa i un esperit emprenedor (G.21.) 

‑ Motivació per la qualitat (G.22.) 

‑ Sensibilitat amb el medi ambient (G.23.) 
 

2.2.-  Competències 
ESPECÍFIQUES. 

‑ Interpretar els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, 
cultural, política, laboral i econòmica (E.1.) 

‑ Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme (E.2.) 

‑ Tenir consciència del caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i la nova 
societat d’oci (E.3.) 

‑ Reconèixer les principals estructures político-administratives 
turístiques (E.4.) 

‑ Aplicar una marcada orientació de servei al client (E.6.) 

‑ Reconèixer els principals agents turístics (públics, privats...) (E.7.) 

‑ Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic- 
patrimonial de les organitzacions turístiques (E.9.) 

‑ Definir objectius, estratègies i polítiques comercials (E.11.) 

‑ Utilitzar les tècniques de comunicació (E.13.) 

‑ Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions 
turístiques (E.26.) 

‑ Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la 
planificació (E.28) 

3.-  Metodologia de 
treball 

‑ Sessions teòriques i pràctiques dins l’aula 

‑ Elaboració d’un treball en grup i exposició d’aquest  

‑ Estudi personal i realització d’un treball individual (optatiu) 

‑ Seminaris amb convidats de renom dins el sector 

‑ Tutories i debats presencials i online, buscant la participació activa 
dels alumnes 

4.-  Avaluació global de 
l'assignatura 

‑ 35% examen 

‑ 55% treball de curs i exposició 

‑ 10% participació en les activitats plantejades dins l’aula i treballs 
individuals 



 

4.1. recuperació de l’assignatura 

En cas de suspendre l’assignatura en primera convocatòria, l’alumne 
només haurà de recuperar la part suspesa: 

‑ Examen (35%) 

‑ Treball (en aquest cas, el 55% serà en base al treball elaborat, sense 
comptar l’exposició oral d’aquest) 

5.- Continguts 
 

CONTINGUT 1 
Aproximació i anàlisis de la importància del turisme en la destinació i, 
concretament, aprofundiment del paper del turisme de reunions (nivell 
internacional, nacional i català) 

CONTINGUT 2 Estudi de les fases de planificació d’un esdeveniment i les estratègies de 
marketing per a la seva promoció i comunicació 

CONTINGUT 3 El paper dels agents públics i privats  en el desenvolupament i la 
realització dels esdeveniments 

CONTINGUT4 La importància de la creativitat en els esdeveniments 

CONTINGUT 5 La importància dels Convention Bureau i el seu paper en l’organització 
dels esdeveniments 

CONTINGUT 6 Possibles fonts de finançament i gestió del post-esdeveniment 

CONTINGUT 7 Aproximació al protocol en els esdeveniments 

CONTINGUT 8 Anàlisi i presentació dels esdeveniments esportius  

CONTINGUT 9 Anàlisi de les dues tipologies d’esdeveniments principals: les fires i els 
congressos 

CONTINGUT 10 Presentació i exposició de casos pràctics reals i, exercicis pràctics per 
l’aplicació dels coneixements adquirits 



 

 

 

6. - Recursos didàctics 
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Bilbao, Deusto,. 
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‑ Altres a determinar 


