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GRAU EN TURISME I GESTIÓ DEL LLEURE

6109 - TURISME I TERRITORI.

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Maria Dolors Celma Benaiges
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 5
Professorat: 

Gonzalo Berger Mulattieri  <gberger@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Aquesta assignatura s'imparteix en format virtual.

Competències que es treballen

Bàsica

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

 

Específica

E6_Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors

E11_Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat

E13_Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística

E15_Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat

E17_Reconocer detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial

E18_Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en 
valor com a atractiu turístic

E19_Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques

General

G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

mailto:gberger@tecnocampus.cat


Transversal

T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

Descripció

Anàlisi de territori i utilització turística de patrimoni tangible i/o intangible per la dinamització de destinacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el territori i la utilització turística de patrimoni tangible i/o intangible per la dinamització de destinacions.

Saber vehicular el turisme com eix de desenvolupament cultural del territori.

Metodologia de treball

MD9 Resolució d’exercicis i problemes

MD10 Investigació i lectura d’articles 

MD12 Tutories no presencials 

Continguts

Tema 1 Anàlisi de territori. El paisatge cultural

Tema 2 El patrimoni com element estratègic del desenvolupament turístic territorial

Tema 3 Finançament, sostenibilitat i impacte sobre el territori

Activitats d'aprenentatge

Durant el curs, els alumnes realizaran activitats pràctiques d'avaluació contínua que permetran aprofundir en els coneixements adquirits.
La major part de les activitats es basarà en anàlisi de casos reals.

Sistema d'avaluació

SE1 Participació en les activitats plantejades a l'aula:  20% de la nota

SE2 Treballs individuals i/o en grup: 30% de la nota

SE4 Examen final : 50% de la nota

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 5. En cas de suspens l’estudiant només recuperarà la prova final

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final

Recursos

Bàsics
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