
  
 

Gestió i direcció de ports esportius 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Turisme i Gestió del Lleure 
Curs: 4r curs 
Trimestre:  Primer; Impartició de forma virtual 
Crèdits ECTS: 5 ECTS  

Bloc de Matèria: assignatura optativa 

Professorat: Jesús E. Martínez 

 Idiomes d’ impartició:  Castellà 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

 Conèixer la gestió empresarial dels ports esportius 

 Comprendre l'entramat empresarial que fa vida en un port d'aquestes 
característiques. 

 Analitzar els fluxos de negoci existents en els ports esportius 

 Conèixer les activitats de generació de valor i activitats connexes pròpies de la 
vida d'un port esportiu 

 

 

2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
generals 

 B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 
problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat 

 B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats 
d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un 
alt grau d'autonomia 

 G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del 
canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten 
el pensament 

 G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera 
individual como col·lectiva 

2.2.-   Competències 

transversals 

 T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que 
reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc 

 



  
 

2.3.-  Competències 

especifiques 

 Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes 
econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores 

 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva 
explotació a través de models de gestió innovadors 

 Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es 
deriven per al sector privat 

 Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i 
instal·lacions turístiques 

 

3.- Metodologia de treball 
 

Durant el curs, els alumnes realitzaran activitats pràctiques d'avaluació contínua que permetran aprofundir en els 

coneixements  adquirits a les classes. 

La major part de les activitats es basarà en anàlisi de casos reals amb dades actuals, amb la qual cosa, la precisió en 

el maneig de dades, el criteri acadèmic i la profunditat de l'anàlisi, seran valors a tenir en compte durant a avaluació. 

1.- Sessions teòriques 
1.1.- Classes magistrals: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots 
els estudiants matriculats a l'assignatura. 

1.2.- Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc 
d'una altra institució, en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els 
estudiants. 

1.3.- Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. 

2.- Aprenentatge dirigit 
2.1.- Debats i fòrums: Converses presencials o online. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel 
docent. Es tindrà en compte la participació, el contingut de les aportacions i la correcta observació de les normes 
d'ús. 

2.2.- Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas. L'objectiu és contextualitzar l'estudiant en una 
situació en concret. El docent pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els 
estudiants. 

2.3.- Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel docent. Com a "paper", 
tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar" les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o 
vivenciar la situació de referència de la dinàmica. 

3.- Aprenentatge autònom o en grup 
3.1.- Resolució d'exercicis: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades 
subministrades pel docent. 

3.2.- Lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases 
de la metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles. 

3.3.- Tutories: presencials i no presencials. En aquestes últimes, l'alumnat disposarà de recursos telemàtics, com el 
correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET. 



  
 
3.4.- Treball en grup: activitat cooperativa en què cada grup d'alumnes treballa sobre un tema en particular. En la 
fase final procedeixen a la seva presentació, obrint-se un petit debat. 

 

 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg del trimestre. Per 
superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10. 

L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen: 

 • Exercicis pràctics d'avaluació virtual total: 2 punts. 

• Un examen parcial: 4 punts 

• Un examen final, on s'avaluarà la comprensió del alumnes de les matèries de l'assignatura: 4 punts 
Important: Caldrà que la nota del examen final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10 per poder fer 
mitjana amb la resta de la nota. 

No mes es por recuperar el examen final. Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran 
dret a l'examen de recuperació. 

 

5.- Continguts 
 

- L'activitat turística, els ports esportius i les estacions nàutiques: Situació actual i perspectives de futur 

- Estructura del mercat turístic nàutic i esportiu. Agents de l'entorn turístic i nàutic-esportiu. 

- Planificació i gestió dels ports esportius com a activitat empresarial 

- Disseny i execució d'estudis de viabilitat econòmica i financera per a nous projectes d'execució. 

- Models de gestió de ports esportius 

- El màrqueting i la seva adaptació als ports esportius i estacions nàutiques com a producte. 

6.- Recursos didàctics 
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http://www.elfar.diba.es/cil/recullwebs/wclubs.htm
http://www.acpet.es/es/

