
Oferta d’optativitat del Grau en Turisme i Gestió del Lleure – Curs 2019-20 
ATENCIÓ:  "Es recorda als alumnes que han d'acumular 20 ECTS d'assignatures optatives" 

 

  Matèria optativa 1.- Turisme         

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6098   Gestió i direcció de ports esportius (online) 5 
Jesus E. 

Martínez 6 x   1     

6143   Alemany 6 PEI 6 x   1 2 3 

6142   Francès 6 PEI 6 x   1 2 3 

6141   Italià 6 PEI 6 x   1 2 3 

6140   Gestió de plataformes digitals (on line) 5 Alex Araujo 6 x     2   

  Del Grau en ADE          

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

1014  Anàlisi de l'entorn macroeconòmic  (3r curs doble Turisme/ADE) 4 Més info. 

7 x   1     

1023  Xarxes socials (4t curs doble Turisme/ADE) 6 Més info. 

7 x   1     

1015  Comptabilitat financera (2n curs doble Turisme/ADE) 6 Més info. 

7 x     2   

1133  Noves tendències de màrqueting (3r curs ADE) 4 Més info. 

12 x     2   

1029  Noves tendències d'administració empresarial (gratuïta) (4t curs ADE) 6 Més info. 

12 x     2   

1032  Creativitat i innovació (3r curs doble Turisme/ADE) 6 Més info. 

7 x     2   

1034  Disseny i gestió de la innovació (5è curs doble Turisme/ADE) 6 Més info. 

7 x     2   

  Del Grau en Marqueting           

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6048   
Estratègies de publicitat i promoció: Estratègies en Mobilitat, proximitat i 
geolocalització (semipresencial) 5 Més info. 

5   x     3 

 

  

https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/analisi-de-l-entorn-macroeconomic?a=5441&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/xarxes-socials?a=5558&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/comptabilitat-financera?a=5605&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/noves-tendencies-de-marqueting?a=5505&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/noves-tendencies-d-administracio-empresarial?a=5548&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/creativitat-i-innovacio?a=5460&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/disseny-i-gestio-de-la-innovacio?a=5467&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/upload/images/ESCSET/Guies_docents/Grau_en_Marqueting/Curs_2016_2017/Optatives/OPT_SoLoMo.pdf


Oferta d’optativitat del Grau en Turisme i Gestió del Lleure – Curs 2019-20 
ATENCIÓ:  "Es recorda als alumnes que han d'acumular 20 ECTS d'assignatures optatives" 

 
 

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6098   Gestió i direcció de ports esportius (online) 5 
Jesus E. 

Martínez 6 x   1     

  Objectius         

  

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 

  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. 

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6140   Gestió de plataformes digitals (on line) 5 Alex Araujo 6 x     2   

  Objectius         

  

L'objectiu d'aquesta assignatura és ser capaç de plantejar un projecte web des de zero i fer-lo realitat. Veurem quins són els elements necessaris per 
posar una web en funcionament, desenvoluparem per etapes un projecte real, i l'implementarem a través d'una plataforma de gestió de continguts 
Opensource. 
L'enfocament de l'assignatura és essencialment pràctic demanant a l'estudiant que plantegi i faci realitat un projecte web al llarg de les deu setmanes de 
l'assignatura. 

  Continguts         

  

Tema 1. Internet i la World Wide Web 
Tema 2. Sistemes de gestió de continguts (CMS) 
Tema 3. El projecte web. UX 
Tema 4. El projecte web. Wordpress 
Tema 5. Posicionament i optimització web 

  



Oferta d’optativitat del Grau en Turisme i Gestió del Lleure – Curs 2019-20 
ATENCIÓ:  "Es recorda als alumnes que han d'acumular 20 ECTS d'assignatures optatives" 

 

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6143   Alemany 6   6 x   1 2 3 

6142   Francès 6   6 x   1 2 3 

6141   Italià 6   6 x   1 2 3 

  Objectius         

  

L’ensenyament impartit en els graus del Tecnocampus Mataró-Maresme, està articulat en quatre cursos de nivells consecutius. 
Curs de nivel B1 MECR, corresponent a un nivell intermig o llindar; curs de nivell B2.1 MECR, corresponent a la primera part del nivell avançat, curs de 
nivell B2.2 MECR, corresponent a la segona part del nivell avançat, curs de nivell C1.1 MECR, correspondent a la primera part del nivell superior o de 
domini funcional efectiu i curs de nivell C1.2 MECR, correspondent a la segona part del nivell superior o de domini funcional efectiu. 
Per matricular-se en qualsevol d’aquests cursos és obligatori haver superat el curs de nivell anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver 
realitzat la prova de nivell corresponent. 

 


