
GUIADE
L’ESTUDIANT
2009-2010

Universitat de Vic

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

DIPLOMATURA
DETURISME

GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURADETURISME 1



ÍNDEX

Presentació ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3

Facultatd’Empresa iComunicació ___________________________________________________________________________________________________________________ 4
Estructura ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4
ÒrgansdeGovern _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5
Departaments,Professorat iProfessionalsdelsServeis ______________________________________________________________________________ 5

CalendariAcadèmic ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

OrganitzaciódelsEnsenyaments ______________________________________________________________________________________________________________________ 10
Elsplansd’estudis _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10
Ordenació temporal___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10
Elscrèditsde lliureelecció _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11
Novetats iaspectes importantsdelsestudisdeTurismede laUVic __________________________________________________________ 12
Relacions Internacionals ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13
Les tutories __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14
Laborsade treball _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14
Innovaciómetodològica i tecnològica _________________________________________________________________________________________________________________ 15
Implantaciódel canvimtodològicorientatal sistemadelcrèdit europeu _______________________________________________ 15
Incorporacióde l’úsde lesnoves tecnologiesa l’aula _____________________________________________________________________________________ 15

Assignaturesobligatòriesde2ncurs _______________________________________________________________________________________________________________ 16
Organització iGestiód’Empreses _________________________________________________________________________________________________________________________ 16
Direcció iGestiódePersonal___________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
PatrimoniCultural II __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20
DretFiscal_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22
Comptabilitat II ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 24
Operacions iProcessosdeProducció __________________________________________________________________________________________________________________ 27
Anglès II _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30
Francès II ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32
Alemany II _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34

Assignaturesobligatòriesde3rcurs ________________________________________________________________________________________________________________ 36
EstructuradeMercatsTurístics ____________________________________________________________________________________________________________________________ 36
MàrquetingTurístic ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 38
GestióFinancera ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 40
LegislacióTurística ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 43

Assignaturesoptatives ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 45
PatrimoniTurísticdeCatalunya_____________________________________________________________________________________________________________________________ 45
GestióHotelera ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 47
Gestió iPlanificacióde l’Oci_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 50
Sistemesd’Informaciópera laGestióTurística________________________________________________________________________________________________ 52

Assignaturesde lliureelecció_______________________________________________________________________________________________________________________________ 54
Anglès III ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 54
Turisme iMediAmbient ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 56

GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURADETURISME 2



PRESENTACIÓ

AquestaGuia està pensada per proporcionar-te la informació imprescindible per planificar ambencert
aquest curs, amésdedonar-te referènciadels serveis i lespossibilitats que t’ofereix laFacultat.

Des del punt de vista acadèmic, els plans d’estudis ofereixen l’optativitat que t’ha de permetre configu-
rar l’itinerari quemés s’avingui a les teves característiques i interessos.Ara bé, cal que coneguis els dife-
rents tipus d’assignatures, els seus programes i els diferents perfils d’especialització abans de prendre
decisionsqueafectin la tevamatriculació.

LaDiplomatura deTurisme és, com a carrera universitària homologada, una titulació jove tot i que en-
tronca amb la tradició d’estudis turístics existents fins fa poc fora de les universitats. El nou rang uni-
versitari que adquireixen és la conseqüència lògica de la necessitat que es formin, amb la millor quali-
ficació possible, titulats encaminats a la gestió d’empreses turístiques; un sector d’activitat
principalíssim a Catalunya i a tot el món i amb unes enormes possibilitats de creixement i d’expansió.
Creiem que l’elecció d’estudis que has fet és del tot encertada, si més no des de la perspectiva dels ho-
ritzonts professionals.

La Facultat d’Empresa i Comunicació, que té una trajectòria de més de vint anys formant diplomats i
llicenciats ofereix la diplomatura deTurisme en base al bagatge i l’experiència adquirits en la formació
de tècnics i professionals per a les empreses i considerant l’interès i la projecció que tindrà la formació
específica en turismeara i, especialment, de cara al futur.

Voldríem aprofitar aquesta presentació per encoratjar-te a treure el màxim rendiment de les possibili-
tats formatives i dels serveis que posem al teu abast: les pràctiques en empreses, l’oportunitat de realit-
zar el tercer curs de la diplomatura a l’estranger en el marc del programa d’intercanvis internacionals
que tenima l’efecte, de recórrer a les tutories que t’hemassignat i d’ampliar la teva formació en idiomes
mésenllà de les assignaturesobligatòriesde la carrera.

Esperem, en definitiva, que aprofitis almàxim el teu pas per la Facultat d’Empresa i Comunicació de la
Universitat deVic i que la teva estadahi sigui commésagradable i satisfactòriamillor.

Ambaquestsobjectius treballem i restema la tevadisposició.

Facultatd’Empresa iComunicació
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LAFACULTATD’EMPRESAICOMUNICACIÓ

Estructura

LaFacultatd’Empresa iComunicacióde laUniversitat deVic imparteix 13 titulacions:

DiplomaturadeCiènciesEmpresarials
DiplomaturadeTurisme
Llicenciaturad’Administració iDirecciód’Empreses
LlicenciaturadeComunicacióAudiovisual
LlicenciaturadePublicitat iRelacionsPúbliques
LlicenciaturadePeriodisme
DobleTitulacióADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (encinc anys)
DobleTitulacióTurisme -Publicitat iRelacionsPúbliques (enquatre anys)
GrauenAdministració iDirecciód’Empreses
GrauenComunicacióAudiovisual
GrauenPeriodisme
GrauenPublicitat iRelacionsPúbliques
Doble grauADE–Publicitat iRelacionsPúbliques (en sis anys)

La gestió ordinària en el govern de la Facultat correspon al Deganat, que delega les qüestions d’orga-
nitzaciódocent enel o la capd’estudis.

La Facultat s’estructura en Deganat, Prefectura d’Estudis, Coordinació d’ensenyaments, departa-
ments, àrees funcionals i secretaria. ElDeganat és elmàximòrgan de govern de la Facultat; la Prefectu-
ra d’Estudis vetlla per l’organització acadèmica dels ensenyaments; els coordinadors d’ensenyament
vetllen per l’organització de cada titulació; els departaments són les agrupacions de professors d’una
mateixa àreadisciplinària; les àrees funcionals, ambels coordinadors corresponents, són àmbits dedes-
envolupament de nous projectes, de suport a la docència i de vinculació amb l’entorn i la secretaria dó-
nael suport administratiu.

El Deganat, la Prefectura d’Estudis, els coordinadors d’ensenyaments i la Secretaria de la Facultat són
situats a laquartaplantade l’edificiF1.

Les àrees funcionals de laFacultatd’Empresa iComunicació són:
-Relacions Internacionals
-FormacióContinuada
-Pràctiques

Elsdepartamentsde laFacultat són:
-DepartamentdeComunicació
-Departamentd’Economia iEmpresa
-DepartamentdeLlengües,Ciències Socials i Jurídiques
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ÒrgansdeGovern

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Consell deDirecció, consti-
tuït pels següents càrrecs:

Degana
Adjunt a ladeganaper a laComunicació
Capd’Estudis
Coordinadorsd’Ensenyament
DirectorsdeDepartament

TambéparticipenenelConsell deDirecció:

ResponsabledeRelacions Internacionals
ResponsablesdeRecerca
ResponsabledeFormacióContinuada
ResponsabledePràctiques

Departaments,Professorat iProfessionalsdelsServeis

Professorat

Departament d’Economia iEmpresa: AlejandraAramayoGarcía
NúriaArimanySerrat
JoanBou iGeli
JordiCasasVilaró
EnricCasullerasAmbrós
AriadnaCodinaYlla
SílviaCordomiSaborit
JoseA.CorralMarfil
JosefinaDamianCastellví
RamonFabreVernedes
DavidForcadaRifà
JosepLl.GarcíaDomingo
RamonGisbertGelonch
FerranGustau JaenColl
RaymondLagonigroBertran
RafaelMadariaga Sánchez
AnnaManriqueAumatell
ÀngelMartínezChamizo
JoanCarlesMartoriCañas
RamonOllerPiqué
ElisabetPaxauTura
AnnaM.PérezQuintana
AlbertPolMiró
CarmePortetBoixaderas
PerePujadasAlzina
M.AntòniaPujolFamadas



RamonRoigSolé
AnnaM.RomaVilanova
ManelRoviraObradors
AnnaSabataAliberch
Pilar SoldevilaGarcía
JosepTerradellasCirera
RobertVendrellCirera
XavierVicenteSoriano
CarmeViladecansRiera
JesúsVinyesVila

Departament deComunicació: EvaArderiuPi
OresteAttardiColina
JuditBadiaPeco
SílviaBarriosBaena
MarBinimelisAdell
CarolinaCampalansMoncada
EvaCaroDomínguez
MontseCasasArcarons
IreneColomValls
RuthContrerasEspinosa
EusebiCorominaPou
XavierDocampoSellarès
CristinaEstradaVerdaguer
ÓscarFernándezFerrer
EfraínFogliaRomero
AmèliaForaste
MariaForgaMartel
GerardFranquesaCapdevila
JoanFrigolaReig
JesúsGalechAmillano
OriolGifraDurall
ArnauGifreuCastells
TrinitatGilbert
IreneGarcíaMedina
DanielGómezCañete
SòniaGonzálezMolina
ZahairaGonzálezRomo
SantiHausmannFarre
MarthaHincapiéUribe
Santiago JordánÁvila
DiegoLinaresRomera
LucíaLitjmaerPaskvan
JordiLlonchMassanes
IreneLlop
AinaraManceboGabela
GuillemMarcaFrances
RaúlMartínezCorcuera
EulàliaMassanaMolera
SantosMateosRusillo
JoanMillaretValls
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HenryNaranjoPérez
HéctorNavarroGuere
JulioPanizoAlonso
HugoPardoKuklinski
CristinaPeralesGarcía
RosaPonsCerdà
JordiRibotPuntí
MonRodríguezAmat
Carlos Scolari
Jordi SerratManén
JaumeSerratsOllé
Sergi Solà Saña
JordiTrassierraRodríguez
ClaradeUribeGil
MarcVailloDaniel
ConradXalabarderVoltas
LluísZayasMuñoz

Llengües,Ciències Socials i Jurídiques: FrancescBaquéPuig
AlexBosoGaspar
JosepBurgayaRiera
GonçalCalleRosingana
M.CarmeComasPuigdesens
IgnasiCollParra
JordinaCorominaSubirats
MontseCorriusGimbert
M.CarmeCrivillésGrau
JordiDeSanEugenioVela
JosefinaDomènechRierola
JosepGallartBau
MiquelGenís Serra
AmadeuGrifoll Llurba
JosefinaGuixSoldevila
Francesc IglesiasRiumallo
EmmaLouiseHitchen
Teresa JulioGiménez
Félix JuradoEscobar
SarahKhan
ManuelLlanasPont
AnnaMasferrerGiralt
JoanMasnouSuriñach
SergiMassanaMas
AntoniMolasCasas
DanielNicholls
AnnaM.PalomoChinarro
DolorsPalomoChinarro
JoseCarlosPiñeroPantin
ÀngelsPinyanaGarriga
SantiPonceVivet
PereQuerAiguadé
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LlorençSoldevilaBalart
EvaTorrentsPujadas
LourdesVilardellBujons

Professionalsdeserveis

Secretàries de centre: AlíciaGonzález iMoral
CecíliaVilaGaja
MontseVivas iLlopart

Responsablesde lesàrees funcionals:

Relacions Internacionals: M.ÀngelsPinyana
Recerca: RamonOller

FormacióContinuada: ElisabetPaxau

CapdeSecretariaAcadèmica: CristinaFont
SecretariaAcadèmicadelCentre: ImmaPuig
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CALENDARIACADÈMIC

Docència 1rQ:
Del 28de setembre al 20degener

Exàmens 1rQ:
Del 25degener al 12de febrer

Docència 2nQ:
Del 15de febrer al 2de juny

Exàmens 2nQ:
Del 7de juny al 2de juliol

Exàmens setembre:
De l’1 al 10de setembre

Dies festius:
1 denovembrede2009,diumenge–TotsSants
12d’octubrede2009,dilluns –ElPilar
5dedesembrede2009,dissabte –Pont
7dedesembrede2009,dilluns –Pont
8dedesembrede2009,dimarts –LaPuríssima
23d’abril de 2010,divendres –Sant Jordi
24d’abril de 2010,dissabte –Pont
1demaigde2010,dissabte –FestadelTreball
24demaigde2010,dilluns –SegonaPasqua
24de junyde2010,dijous –Sant Joan
25de junyde2010,divendres –Pont
26de junyde2010,dissabte –Pont
5de juliol de 2010,dilluns –FestaMajor
11 de setembrede2010,dissabte –DiadaNacional

Vacances:
Nadal: del 23dedesembrede2009al 6degenerde 2010, inclosos
SetmanaSanta: del 27demarç al 5 d’abril de 2010, inclosos
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ORGANITZACIÓDELSENSENYAMENTS

Elplad’estudis

El pla d’estudis estructura la diplomatura en tres cursos de dos quadrimestres cadascun ambuna càrre-
ga total de 198 crèdits entre teòrics i pràctics. El crèdit és la unitat demesura de la càrrega acadèmica i
equival a 10 hores de classe. Cada quadrimestre consta de 15 setmanes lectives. Es combinen assignatu-
resquadrimestrals i assignatures anuals.

Els 198 crèdits totals estan distribuïts entre els diferents tipus d’assignatures i activitats de la següent
manera:

Assignaturesobligatòries 154 crèdits
Assignaturesoptatives 24 crèdits
Crèdits de lliure elecció 20 crèdits

Les assignatures obligatòries són aquelles que han de cursar tots els estudiants i que formen l’esquelet
bàsicde la titulació.

Les assignaturesoptatives permeten a l’estudiant especialitzar el seu currículum en alguna de les àrees
delmón turístic en funcióde les sevespreferències i expectativesprofessionals.

Els crèdits de lliure elecció permeten a l’estudiant configurar de manera flexible la seva formació, bé
aprofundint l’especialització o bé donant reconeixement acadèmic al desenvolupament d’altres activi-
tats formatives.

Ordenació temporal

Elquadre adjunt estableix l’ordre temporal enquèesdesenvolupa l’ensenyament.

SEGONCURS C.A. C.A.

3erQuadrimestre 4tQuadrimestre

Organització iGestiód’Empreses (Anual) 6 6

Anglès II (Anual) 4,5 4,5

Direcció iGestiódePersonal 6 Comptabilitat II 6

PatrimoniCultural II 6 DretFiscal 6

Operacions i processosdeproducció 6 Optativa 6

Francès /AlemanyII 6 LliureElecció 6

CrèditsTotals 34,5 CrèditsTotals 34,5
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TERCERCURS C.A. C.A.

5èQuadrimestre 6èQuadrimestre

GestióFinancera 6 Optativa 6

Optativa 6 EstructuradeMercats 6

MàrquetingTurístic 6 LegislacióTurística 6

LliureElecció 8 Optativa 6

Practicum 10 LliureElecció 6

CrèditsTotals 36 CrèditsTotals 30

Elscrèditsde lliureelecció

Els crèdits de lliure elecció han de permetre a l’estudiant configurar de manera flexible el seu currícu-
lum, bé aprofundint en alguna de les especialitzacions obédonant reconeixement acadèmic a altres ac-
tivitats formativesquecomplementin la formaciópròpiade la titulació.

Per completar el total de crèdits de lliure elecció previstos al pla d’estudis, l’estudiant pot triar d’entre
les següentsmodalitats:

A.Cursant assignatures.Quepoden ser:
A.1.Assignatures específiquesde lliure eleccióque laFacultat ofereix
A.2.Qualsevol altra assignaturaoptativade lamateixa titulació.
A.3.Qualsevol altra assignaturade la resta de centres de laUniversitat deVic sempre i quanel contin-

gutnocoincideixi enmésd’un20%ambassignatures cursades en laDiplomaturadeTurisme.

B.Per reconeixementdecrèditsper estudis acadèmics reglatsdenivell universitari.

C.Per reconeixement de crèdits per altres activitats no reglades a nivell universitari. És la modalitat
que permet reconèixer acadèmicament altres activitats formatives. L’estudiant ha de sol·licitar prè-
viament l’autorització llevat dels casos en què el reconeixement ja estigui previst. Són activitats
d’aquest tipus:
C.1.Treballs acadèmicament dirigits. Són treballs que realitzen els estudiants sobre temes directa-

ment relacionats amb matèries del pla d’estudis i que es realitzen supervisats per un professor
del centre.

C.2.Programes d’intercanvi universitari. Activitats realitzades en el marc de convenis signats entre
universitats, centresde recercaodepartaments.

C.3.Cursos d’Idiomes que no siguin els que l’estudiant cursa coma obligatoris o optatius en la titula-
ció i que es realitzin a l’Escola d’Idiomes de la Universitat deVic o en altres institucions amb les
quals laUVic tingui signat conveni.

C.4.Cursosde laUniversitat d’Estiude laUVic.
El reconeixement de crèdits és el procediment administratiu que permet a l’estudiant incorporar la re-
alització d’aquestes activitats al seu expedient acadèmic. No es tindran en compte les activitats que
comportinun reconeixement inferior auncrèdit.

LaFacultat ofereix un ampli ventall d’assignatures optatives que es corresponen als diferents àmbits de
les activitats turístiques.Totes aquestes assignatures tenen una càrrega acadèmica de 6 crèdits, de ma-
nera que l’estudiant n’ha de triar 4 per completar els 24 crèdits optatius necessaris. A l’hora d’escollir
quines assignatures optatives cursar, l’estudiant ha de considerar les preferències i expectatives profes-
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sionals i també el quadrimestre i la franja horària enquè es desenvolupen les assignatures. L’oferta per al
curs, per frangeshoràries és:

ASSIGNATURESOPTATIVES C.A. QUAD. CURS

GestióHotelera 6 2n 2n/3r
PatrimoniTurísticdeCatalunya 6 2n 2n/3r

Gestió iPlanificacióde l’Oci 6 2n 3r
Sistemesd’Informacióper a laGestióTurística 6 2n 3r

ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ C.A. QUAD. CURS
Turisme iMediAmbient 6 1r 2n/3r
Anglès III 8 1r 3r

Novetats iaspectes importantsdelsestudisdeTurismede laUVic

Després de set promocions de diplomats enTurisme l’experiència ens avala. Ens avala també el procés
demillora contínua en el qual està immersa la Diplomatura. Les novetats i els aspectes rellevants de la
DiplomaturadeTurismede laUniversitat deVic són:

–La certificacióTEDQUALde l’OrganitzacióMundial delTurisme (OMT). Només hi ha quatre uni-
versitats a l’Estat espanyol amb la certificacióTEDQUAL.LaUniversitat deVicn’és una.

–Aquest any l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) ha analitzat el nivell dels estudis de la carreradeTurismede laUVic.Nosolamenthanvalo-
rat molt positivament la certificacióTEDQUALi el nivell acadèmic de la titulació, sinó que van des-
tacar els aspectes innovadorsd’aquesta carrera:

.La incorporació d’un canvi metodològic orientat cap a la implantació del crèdit europeu. El crèdit
europeu que serà obligatori a totes les universitats a partir del 2010 ja s’ha implantat als estudis de
Turismede laUVic.

.L’ús de les noves tecnologies i mitjans audiovisuals a les aules. L’eina de treball dels estudiants és un
ordinadorportàtil.
. L’aposta decidida de la UVic per internacionalitzar els estudis de Turisme mitjançant el programa
ERASMUSd’intercanvi ambuniversitats d’arreudelmón.

.Pràctiques obligatòries a empreses i institucions rellevants del sector turístic com l’Organització
Mundial delTurisme.
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Relacions Internacionals

EstudiaraEuropa

LaFacultat, conscientde la gran importànciaqueels estudiants tinguinuncurrículum internacional, ha
signat convenis d’intercanvi ambaltres universitats d’Europa.Mitjançant aquests convenis s’ofereix als
estudiants deTurisme la possibilitat de cursar un any o un quadrimestre en una Universitat estrangera
que imparteixi aquests estudis.

Quipot sercandidat?

Els requisits indispensablesperparticipar enel programaERASMUSsón:

-Estarmatriculat comalumne/ade laUniversitat deVic.
-Tenir aprovatsmésdel 40%dels crèdits de laDiplomaturadeTurismeen la convocatòriade febrer.
-Tenir unmínimde5punts enels requisits de llengua.

Els estudiants que compleixin els requisits mínims passaran a formar part de la borsa d’estudiants que
poden optar a un intercanvi ERASMUS.Apartir d’aquí s’assignarà a l’estudiant una sèrie de punts en
funciódels següents aspectes:

-Entrevista personal i exposició demotius: l’estudiant realitzarà una entrevista personal ambel co-
ordinador de relacions internacionals i presentarà una exposició demotius pels quals demana for-
marpartdel programad’intercanvis ambuniversitats europees i americanes.

-L’expedient acadèmic: a l’estudiant se li assignaran els punts equivalents a la seva mitjana segons
l’expedient final desprésdels exàmensdelmesde febrer.

-Els coneixementsd’idiomes.
-Altresmèrits.

Programad’estudis

Per a la convalidació del tercer any d’estudis en una Universitat europea cal obtenir un total de 60 crè-
dits si l’estadaésd’unany, i de 30crèdits si l’estadaésd’unquadrimestre, segons la taula següent:

ASSIGNATURESOBLIGATÒRIES CRÈDITS
EstructuradeMercats 6
MàrquetingTurístic 6
GestióFinancera 6
LegislacióTurística 6

ASSIGNATURESOPTATIVES
Optatives 24

ASSIGNATURESLLIUREELECCIÓ
LliureElecció 6



Les assignatures les determina el centre que imparteix la docència. Les institucions receptores
d’estudiants podenexigir l’assistènciaobligatòria a assignaturesdiferentsde les citades a la taula de crè-
ditsmínims.Les institucions estrangeresonespodencursar els estudisdeTurisme són:

UniversityofLuton (Anglaterra)
BuckinghamshireChilternsUniversityCollege (Anglaterra)
TrinityCollegeCarmarthen (Gal·les,GranBretanya)
FachochschuleKempten (Alemanya)
NationaleHogeschool voorToerismeenVerkeer (Holanda)
Universitádegli studidiMilano (Itàlia)

EstudiaraAmèricaLlatina

L’AECI (Agència Espanyola deCooperació Internacional) aprova anualment una convocatòria especi-
fica d’ajudes d’intercanvi del programa de cooperació interuniversitari en l’àmbit iberoamericà demo-
bilitat d’estudiantsuniversitaris depregrau i depostgrau.

Els estudiants que participen en el programa col·laboren en l’execució d’activitats docents (tutories,
seminaris, jornades, classes pràctiques, etc.) o d’investigació sota la direcció d’un professor de la
Universitat dedestí.El períodede realitzacióde les estades esmouentre elsmesosde juliol i d’octubre.

Nota:Per amés informacióde tots els programes, consulteu les pàgines d’intercanvis internacionals de
laUVic.

Lestutories

LaFacultat ofereix a tots els estudiants que comencen els estudis universitaris un servei de tutories que
té per objectiu facilitar als estudiants la integració a la dinàmica universitària. LaFacultat assigna a cada
alumne un tutor, professor del centre, que l’assessora en els àmbits acadèmic, de futur professional i, si
és el cas, personal.Òbviament, la utilitzaciód’aquest servei és voluntari perpartdels estudiants.

LaBorsadeTreball

LaFacultat disposad’un servei deborsade treball que canalitza les ofertes de llocs de treball que les em-
preses ens fan arribar i selecciona els currículums més ajustats. Aquest és un servei que posem al teu
abast. Només has de fer arribar a la secretaria de la Facultat un currículum detallat, amb foto, especifi-
cant les àreesque sóndel teu interès.

Notes

– Juntament amb el full dematrícula us donaran un calendari dels exàmens de les assignatures de què us
heumatriculat.Assegureu-vosque tots sóncompatibles.

–Per a tots els alumnes que esteu en disposició d’acabar els estudis, la Facultat celebra, a cada convoca-
tòria una sessió d’avaluació on s’analitzen conjuntament els resultats acadèmics. Òbviament, les
qualificacions de tots els alumnes en aquestes circumstàncies no són públiques fins després de la ses-
sió.
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–Els alumnes que tenen pendentmenys d’un 10%del total dels crèdits de la carrera, i que ja han cursat
alguna vegada totes les assignatures de què esmatriculen, tenen dret a una convocatòria extraordinà-
ria de totes les assignatures. Excepcionalment es podran acollir a la convocatòria extraordinària
aquells estudiants aquinomés falti una assignaturaper acabar la carrera.

Innovaciómetodològica i tecnològica

Després de dos cursos acadèmics treballant per a lamillora qualitativa dels estudis deTurisme implan-
tats a laUniversitat deVic1, s’hadecidit apostarperunnoumodel d’ensenyament adaptat a l’entornuni-
versitari internacional. La finalitat d’aquest projecte és la innovació i lamillora de la qualitat docent de
laDiplomaturadeTurismedesdeduesperspectivesdiferents i alhora complementàries: per unabanda,
incorporar un canvi metodològic orientat cap a la implantació del crèdit europeu (ECTS) i per l’altra,
donar suport a aquest canvimitjançant l’úsdenoves tecnologies imitjans audiovisuals.

Implantaciódelcanvimetodològicorientatalsistemadelcrèditeuropeu

Totes les assignatures dels tres cursos deTurisme s’imparteixen utilitzant lametodologia del sistemade
crèdit europeu a través del qual la Universitat deVic s’adapta a les noves tendències de l’ensenyament
europeu.

Aquesta nova metodologia gira entorn l’aprenentatge de l’estudiant i combina les hores de classe ma-
gistrals del professor, leshoresde treball dirigit i leshoresde treball personal de l’estudiant.

L’objectiu que es pretén assolir és millorar el rendiment acadèmic dels estudiants a través de l’ense-
nyamentquepotencia les seves capacitats i habilitats de treball i la seva interrelació ambelsprofessors.

Incorporacióde l’úsde lesnovestecnologiesa l’aula

Alamajoria d’assignatures de la Diplomatura deTurisme s’hi ha anat incorporant l’ús de les noves tec-
nologies, on cada estudiant utilitza l’ordinador portàtil com a eina de treball a bona part de les classes.
Noobstant això, durant els primersmesosdel primer curs l’ús de les tecnologies està subjecte a la prèvia
configuracióde tots els ordinadors i de la xarxa sense fils.

Les assignatures que s’imparteixen utilitzant l’ordinador portàtil comptaran amb el software específic
per poder treballar i la comunicació dins l’aula entre professor i estudiants serà on-line a través d’un
puntd’accés sense fils.

Per tal de fer possible la implantació d’aquest nou mètode, la Universitat deVic ha reduït el preu de la
matrícula de la carrera de Turisme, la qual cosa facilita la compra de l’ordinador portàtil amb tot
l’equipamentnecessari.

Els objectius que es persegueixen són incrementar la formació en noves tecnologies dels estudiants i
apropar-los a lapràcticadels coneixements adquirits amb la teoria.

1.Através de l’obtenció de la certificació de qualitatTEDQUALde laOMTi amb el procés d’avaluació interna i externa que s’ha dut a
termea travésde lametodologiade l’AgènciaCatalanaper a laQualitatUniversitària.



ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDE2NCURS

Organització iGestiód’Empreses

OBJECTIUS:
-Conèixer els elementsbàsicsde l’organització i gestiód’empreses turístiques.
- Integrar i aplicar conceptes i tècniques de gestió útils, per exemple, per analitzar i diagnosticar una si-
tuació estratègica, formular i implementar estratègies competitives, gestionar una cartera de negocis
odesenvoluparnousproductes.

-Practicar competències i habilitats directives clau en el sector turístic com relacionar-se, treballar en
equip, negociar, emprendre i liderar.

-Desenvoluparuna actitud reflexiva sobre les implicacions ètiquesde lesdecisions i les accions.

CONTINGUT:
1.Empresa, empresari i sector turístic

1.1Conceptesd’empresa i empresari
1.2Els objectiusde l’empresa
1.3Tipusd’empreses
1.4Les empresesdel sector turístic
1.5Particularitats de les empreses turístiques

2.Els subsistemesde l’empresa turística
2.1Conceptede sistema
2.2 Sistema i subsistemes
2.3L’empresa turística comasistema
2.4Els subsistemesen l’empresa turística
2.5 Subsistemadevalors: responsabilitat social i ètica en l’empresa turística

3.L’entornde l’empresa turística
3.1Concepte i tipusd’entorns
3.2L’entorngeneral de l’empresa turística
3.3L’entornespecíficde l’empresa turística
3.4Delimitaciódel sector turístic
3.5Tendènciesde l’entorn turístic

4.L’administracióde l’empresa turística
4.1El subsistemadedireccióde l’empresa turística
4.2L’administracióde l’empresa comaprocés
4.3Eldirectiude l’empresa turística
4.4Lapresadedecisions en l’empresa turística
4.5Particularitats de l’administraciód’empreses turístiques

5.Planificació i control en l’empresa turística
5.1La importànciade laplanificació enel sector turístic
5.2Els objectiusde les empreses turístiques
5.3 Instrumentalitzacióde laplanificació
5.4Conceptedecontrol.Processos i tipusdecontrol
5.5Einesdecontrol en l’empresa turística

6.Organitzacióde l’empresa turística
6.1Mecanismesdecoordinació
6.2Parts fonamentals de l’organització
6.3Paràmetresdedissenyorganitzatiu
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6.4Factorsdecontingència
6.5Configuracions estructurals

7.Gestió estratègicade l’empresa turística
7.1El concepted’estratègia en l’empresa turística
7.2Planificació estratègica i nivells de l’estratègia
7.3Decisions estratègiques anivell corporatiu en l’empresa turística
7.4Decisions estratègiques anivell denegoci en l’empresa turística
7.5Les competències i habilitats en l’empresa turística

METODOLOGIA:
En aquesta assignatura es pretén limitar l’ús de la lliçó magistral a favor d’altres tècniques de formació
més participatives. El professor exposarà els diferents temes a l’aula, però esquemàticament, ja que la
major part de la documentació necessària per seguir l’assignatura estarà disponible des del principi.
Així, com que l’estudiant disposarà dels apunts prèviament, podrà assistir a les sessions de classe ha-
vent-los llegit, i el temps de classe es podrà dedicar a la comprensió dels conceptes principals i a la seva
posadaenpràctica.
Es resoldran casos pràctics, es discutiranplantejaments deproblemesde gestió empresarial, se solucio-
naran exercicis i s’escenificarà algun joc de rol. I en totes aquestes activitats la participació activa de
l’estudiant serà imprescindible.

AVALUACIÓ:
Lanota final es calcularà apartir de lesqualificacionsobtingudes en:
-L’examen final sobre els contingutsdel primerquadrimestre (50%).
-Les resolucions escrites i orals als diversos casos pràctics i activitats que es treballaran al llarg de
l’assignatura (40%).

-Laparticipació activa en lesdiverses activitatsdidàctiques (10%).
Caldrà aprovar cadascunad’aquestespartsper separatper superar l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Casanueva,Cristóbal; et al.Organización y gestiónde empresas turísticas.Madrid:Pirámide, 2000.
Cuervo,Álvaro; et al. Introduccióna la administraciónde empresas.Madrid:Civitas, 1996.
Grant,RobertM.Dirección estratégica.Conceptos, técnicas y aplicaciones.Madrid:Civitas, 1996.
Mintzberg,Henry; et al.El proceso estratégico.Edición europea revisada.Madrid:PrenticeHall., 1999.
Montaner, J.Estructuradelmercado turístico.Madrid: Síntesis, 1996.
Pedreño,A. et al. Introduccióna la economíadel turismo enEspaña.Madrid:Civitas, 1996.
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Direcció iGestiódePersonal

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:1r

OBJECTIUS:
Pretenemque l’estudiant adquireixi i entengui els elements clau per tal que les persones que treballen a
l’organització cooperin i facilitin l’èxit d’una empresa turística. Partim del principi que, especialment
en les empreses de serveis, és el factor humà el que fa que una idea o un negoci tingui èxit o fracassi.
Gestionar eficaçment les persones per saber-ne obtenir les millors aportacions és fonamental, però
també ho és estructurar un marc organitzatiu i laboral que permeti el desenvolupament de les capaci-
tats d’aquells que treballen a l’empresa.

METODOLOGIA :
Elque s’experimentano s’oblida.Per tant, lametodologiaqueempraremen les classes ésde caràcter ac-
tiu i participatiu. A partir d’un cas dissenyat especialment per a aquest curs anirem desenvolupant els
diferents aspectes que afecten el personal.Anirem rebent informació i prenent decisions per configu-
rar i resoldre els temesqueesplantegenenel programa.
Noúnicament es contempla l’acció-reacció, sinóqueprocuraremportar, o anar a veure, exemples pràc-
tics que ampliïn la visiódel quees treballa a classe.

PROGRAMA:
1.-Elmarcde relacions laborals.Comla legalitat afecta el desenvolupamentdel projecte empresarial.

1.1.Marc juridicolaboral que regula les relacions empresa-treballador.
1.2.Marc social que regula les relacions empresa-treballador.
1.3.Els agents socials :Estat, empreses i sindicats.

2.-Modelsdedissenyorganitzatiu.
2.1.Missió.
2.2.Valors.
2.3.Culturad’empresa.

3.-Planificaciódepersonal.
3.1.Models deprevisiódepersonal.
3.2.Comcrearun sistemadeplanificaciódeplantilla segonsdemanda.
3.3.Models flexiblesde treball.
3.4.Reeginyeriadeprocessos.

4.-El procésd’entrada i sortidadepersonal.
4.1.Reclutament i selecció.
4.2.Models i possibilitats de la contractació.
4.3.Models complementaris de la contractació.
4.4.Programad’acollida i entrenament.
4.5.Programesde reducciódepersonal.
4.6. Sortida i recol·locació.

5.-Lagestiódels llocsde treball.
5.1.Organització i descripciódel treball.
5.2.Programesde formació.
5.3.Direccióperobjectius.
5.4. Sistemesde retribuciódirecta i indirecta.
5.5.Comprendredecisions.
5.6.El procésdemillora contínua.
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5.7.Lanegociació col·lectiva.
6.-Lagestióde lespersones.

6.1.Clima laboral.
6.2.Avaluacióde la feina.
6.3.Desenvolupament.
6.4.Comunicació.
6.5.Lideratge.
6.6.Treball enequip.
6.7.Qualitat de servei.
6.8.Aprenentatge, creativitat i gestiódel coneixement.
6.9.Gestiódel conflicte.

7.-El sistemad’avaluacióde la gestió.
7.1.Ratis i estadístiques fonamentals.
7.2.Quadredecomandament.
7.3. Indicadorsdel valor afegit.
7.4.L’auditoria social i la intervenció enels processosdecanvi.

AVALUACIÓ :
L’avaluació de l’assignatura és un procés continuat i resultat de la participació que l’estudiant desenvo-
lupa a la classe: les seves idees, l’intercanvi de conceptes, la pròpia actitudd’obertura a l’aprenentatge, la
qualitat de la participació, etc.Tot això complementat ambunbreu i sintètic examen final coma cloen-
dadelmaterial i les experiènciesque s’han treballat a classe.

BIBLIOGRAFIA :
Peters,Tom.Nuevas organizaciones en tiempos de caos.Bilbao:Deusto, 1994.
Peretti, Jean-Marie.Todos somos directores deRecursosHumanos.Barcelona:Gestión2000, 1997.
Handy,Charles.Másallà de la certidumbre.Apóstrofe, 1997.
Gretz,Karl iDrozdeck, Steven.Aproveche la creatividadde sus empleados.Madrid:MacGraw-Hill, 1994.
Aedipe.Ladimensiónhumanade la empresadel futuro.Bilbao:Deusto, 1992.
Covey, StephenR.Los siete hábitos de la gente eficaz.Barcelona:Paidós, 1992.
Semler,Ricardo.Radical.Barcelona:Gestión2000, 1996.
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PatrimoniCultural II

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r

OBJECTIUS:
L’apropament al patrimoni cultural d’Occident des del Renaixement fins a l’actualitat. La matèria no
s’impartirà des d’una perspectiva purament conceptual sinó que posarà l’èmfasi en el conjunt de valors
artístics i culturals dels diferents àmbits geogràfics.

PROGRAMA:
1.-Elmónmodern

1.1. Florència iMilà comaexemplesdel primer renaixement
1.2.La consolidació renaixentista: les ciutatsdeRoma iVenècia
1.3. La rutadeplateresc:Granada,Toledo,Valladolid, Salamanca
1.4.La cortdeFelip II:ElEscorial
1.5. França: els castells delLoira
1.6.Museu: Galeria Uffizi a Florència, Museu del Duomo a Florència, Museu Bargello a Florència,

Galeria de l’Acadèmia a Florència, Pinacoteca Brera aMilà,Museus del Louvre a París,National
Gallery aLondres,MuseudelPradoaMadrid,MuseuNacional d’Escultura aValladolid...

1.7.Unaciutatbarroca:Roma
1.8.Rutadel barroc aFrança:París i el conjunturbàdeVersalles
1.9.Rutadel barroc aAnglaterra:Greenwich,Londres...
1.10.Rutadel barroc aÀustria,Alemanya iRep.Txeca:Viena, Salzburg,Dresden,Praga...
1.11.Ruta del barroc espanyol: Granada, Múrcia, València, Madrid, Saragossa, Santiago de Com-

postela
1.12.Principals ciutats barroques d’Amèrica: Mèxic DF, Guadalupe, Taxco, Cholula, Puebla i San

Martín de Tpotzotlan a Mèxic; Antigua a Guatemala; Bogotà a Colòmbia; Quito a Ecuador;
Lima, Cuzco iArequipa a Perú; Córdoba aArgentina; Ouro-Preto, Recife i Salvador de Bahia a
Brasil

1.13.Museus: Museu del Louvre a París, Galeria Uffizi a Florència, Galeria Pitti a Florència, Galeria
Borghese a Roma, Museu del Prado a Madrid, Museu Bellas Artes de Sevilla, Museu Nacional
d’Escultura a Valladolid, National Gallery a Londres, Museu Ermitage a Sant Petersburg,
RijksmuseumaAmsterdam,FransHalsmuseuma l’Haia,AltePinakothekaMúnic...

2.-Capalmóncontemporani
2.1. La recuperacióde l’arquitectura clàssica a les ciutatsdeParís,Berlín,Londres iMadrid
2.2.Algunesmostresd’arquitecturaneoclàssica alsEUA:Washington,NovaYork...
2.3.Algunes mostres d’arquitectura del ferro: Londres, Sevilla, Madrid, Barcelona, Biscaia, Bilbao,

Milà,París...
2.4.Chicago: unaciutatdel segleXIX
2.5. Itinerari per laCatalunyamodernista
2.6.Altres ciutatsmodernistes:París,Brussel·les iViena
2.7.Museus: Museu del Prado a Madrid, Museu Romànic a Madrid, Museu d’Art Modern a

Barcelona, National Gallery a Londres, Tate Gallery a Londres, Kunsthalle a Hamburg,
Staatliche Museen a Berlín, Museu del Louvre a París, Museu d’Orsay a París, Museu de l’Art
ModernaParís,Art Institute aChicago...

3.El segleXX
3.1.NovaYork, Sidney iTòquiocomaexemplesde l’arquitecturadel segleXX
3.2.LaBarcelonacontemporània
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3.3.Museus:MetropolitanMuseum aNovaYork,MOMAaNovaYork,MuseuGuggenheim aNova
York i a Bilbao,TateGallery a Londres, StedelijkMuseumaAmsterdam,Museu de l’ArtModern
a París, Museu Nacional a Oslo, Museu d’Art Abstracte Espanyol a Conca, IVAM a València,
MuseuDalí a Figueres, Col·leccióThyssen aBarcelona i aMadrid,MuseuNacional Reina Sofia a
Madrid, Fundació Miró a Barcelona, Museu Picasso a Barcelona, Fundació Tàpies a Barcelona,
MACBAaBarcelona

METODOLOGIA:
En aquesta assignatura de modalitat única (presencial) es combinaran les classes teòriques amb altres
méspràctiquesde treball dirigit, elaboracióde rutes, recerca, anàlisi d’obres...

AVALUACIO:
Al final del quadrimestre es farà un examen final per avaluar el grau de coneixement del programa i de
les lectures fixades.Ambanterioritat s’hauran avaluat els continguts parcials a través de: treballsmono-
gràfics, elaboracióde rutes, comentari de textos, anàlisi d’obres, recensióde llibres...
Els alumnes que no es presentin a l’examen final o que no l’aprovin, es podran examinar en una segona
convocatòriadecursquees faràpel junyobépel setembre.

BIBLIOGRAFIA:
HistòriaUniversal de l’Art.Barcelona:Planeta. 1993. 11 vols.
Història de l’art català.Barcelona:Ed. 62, 1990. 8 vols.
Chadwick,W.:Mujer, arte y sociedad.Barcelona:Destino, 1992.
Fischer,E.:Lanecesidaddel arte.Barcelona:Península, 1978.
Gombrich,E.:Historia delArte.Madrid:Debate, 1995.
Hauser,A.:Historia social de la literatura ydel arte.Madrid:Guadarrama, 1969. 2 vols.
Pevsner,N.:Esquemade la arquitectura europea.BuenosAires: Infinito, 1957. 2 vols.
Pijoan, J. i altres autors:SummaArtis,HistoriaGeneral delArte.Madrid:Espasa-Calpe, 1979. 25 vols.
Venturi, L.:Historia de la crítica delArte.Barcelona:GG, 1979.
Wittkower,R.:Laescultura: procesos y principios.Madrid.Alianza, 1981.
Woodford, S.:Cómomirarun cuadro.Barcelona:GG, 1985.
Zevi,B.:Saberver la arquitectura.Barcelona:Poseidon, 1979 .
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DretFiscal

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
Proporcionar als alumnes uns fonaments i unes bases àmplies sobre el sistema impositiu espanyol ac-
tual, incidint de manera especial sobre els tributs relacionats amb l’empresa i específicament amb les
activitats turístiques.

PROGRAMA:
Tema1. Introducció
1.1. Introducció alDretTributari.
1.2.Classesde tributs.
1.3. Principals conceptesde la relació juridicotributària.
1.4.Elements configuradors dels tributs: fet imposable, subjecte passiu,base imposable, tipus impo-

sitius, quota íntegra, deduccions, retencions.
1.5.Procediments tributaris: gestió tributària, comprovació i investigació, recaptació, recursos-re-

clamacions, infraccions i sancions tributàries.
Tema2. Impost sobre el valor afegit
2.1. Introducció i àmbitd’aplicació.
2.2. Fet imposable i no subjecció.
2.3.Exempcions interiors.
2.4.Exportacions
2.5.Operacions intracomunitàries.
2.6.Llocde realització,meritació, subjectepassiu i repercussió.
2.7.Base imposable, tipus impositius.
2.8.Deduccions i devolucions.
2.9.Règimsespecials.
2.10.Obligacions formals.

Tema3. Impostde societats
3.1. Introducció i àmbitd’aplicació.
3.2. Fet imposable
3.3. Subjectepassiuperobligaciópersonal i real.
3.4.Ajustaments al resultat comptable.
3.5.Base imposable i tipus impositius.
3.6.Deduccionsde laquota.
3.7.Règimsespecials.

Tema4. Impostde la rendade lespersones físiques
4.1.Àmbitd’aplicació i fet imposable.
4.2. Subjectepassiuperobligaciópersonal i real, unitat familiar.
4.3.Base imposable:

-rendimentsdel treball personal.
- rendimentsdel capital immobiliari.
-rendimentsdel capitalmobiliari.
-rendiments d’activitats empresarials i professionals, règim d’estimació directa simplificada i
mòduls.
-increments i disminucionsdepatrimoni.

4.4.Reduccions.Deduccionsde laquota.
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4.5.Gestióde l’impost.
Tema5. Impostdel patrimoni
5.1. Fet imposable i àmbitd’aplicació.
5.2. Subjectepassiu.
5.3.Normesdevaloraciódels béns, drets i deutes.
5.4.Deduccionsde laquota.

Tema6. Impostde successions i donacions
6.1.Naturalesade l’impost.
6.2. Fet imposable i subjectepassiu.
6.3.Base imposable.
6.4.Reduccions i base liquidable.
6.5.Deduccionsde laquota.

AVALUACIÓ:
Unexamen final teòric i pràctic.

BIBLIOGRAFIA:
Albi Ibañez, J.Sistema fiscal español.Barcelona:Ariel, 1997.
Bejarano,M.Arcila,M.Régimen fiscal de la empresa.Madrid:Tecnos, 1997.
Queralt,M.Serrano, J.Curso de derecho finanaciero y tributario.Madrid:Tecnos, 1997.
Llei general tributària.
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Comptabilitat II

PROFESSORAT: ElisabetPAXAUiTURA
AnnaSABATAiALIBERCH

CRÈDITS:6
QUATRIMESTRE:Quart

OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquesta assignatura és doble. D’una banda, que l’estudiant adquireixi les habilitats per po-
der realitzar una anàlisi dels estats comptables i financers de l’empresa, amb l’aplicació dels instru-
ments i tècniques pròpies d’aquesta àrea, per poder obtenir una informació que sigui útil per prendre
decisions.D’altra banda, obtenir els coneixements necessaris per poder implantar un sistemade comp-
tabilitat de costos en una unitat econòmica, que se centrarà principalment en el sector de l’hosteleria i
empreses turístiques. En cadascun dels estadis que comporta la determinació dels costos, s’estudiaran
els diferents criteris d’imputació a l’objecte de cost, així com també la seva rellevància en la presa de de-
cisions.

PROGRAMA:
1.-L’anàlisi d’estats comptables

1.1.El concepted’anàlisi d’estats comptables
1.2.Els principis comptables i lesnormesdevaloració
1.3.El balanç
1.4.El comptede resultats

2.-Anàlisi de la situació financera a curt termini
2.1.Objectiusde l’anàlisi de la situació financera a curt termini
2.2. Fonsdemaniobraocapital circulant
2.3.Ràtiosde solvència
2.4.Ràtiode rotaciódels clients (terminidecobrament)
2.5.Ràtiode rotaciódels proveïdors (terminidepagament)

3.-Anàlisi de la situació financera a llarg termini
3.1.Objectiusde l’anàlisi de la situació financera a llarg termini
3.2.Estudide l’actiu
3.3.Estudidel passiu

4.-Anàlisi del comptede resultats
4.1.Objectiude l’anàlisi del comptede resultats
4.2.Anàlisi del comptede resultats
4.3.Rendibilitat financerao rendibilitat dels fonspropis
4.4.Rendibilitat econòmicao rendiment
4.5.Ràtios relacionats ambel comptede resultats

5.-La comptabilitat analítica
5.1.Usuaris de la informació comptable
5.2.Comptabilitat de costos i comptabilitat financera
5.3.Conceptes fonamentals de la comptabilitat interna
5.4.Resultat intern i resultat extern
5.5.Enllaçde la comptabilitat externa amb la comptabilitat interna

6.-Teoriadel cost i elements formatiusdel cost
6.1.Conceptedecost
6.2.Classesdecost
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6.3.Costosdirectes
6.4.Costos indirectes

7.-El cicle comptablede la comptabilitat de costos
7.1. La classificaciódels costos
7.2.La localitzaciódels costos
7.3.La imputaciódels costos
7.4.El resultat intern

8.-Els sistemesdecostos
8.1.El sistemadecost complet
8.2.Els sistemadecostper imputació racional
8.3.El sistemadecost variable
8.4.DirectCosting.Lapresadedecisionsd’explotació

9.-L’anàlisi cost-volum-benefici
9.1.Hipòtesis bàsiquesde l’anàlisi cost-volum-benefici
9.2.ElPuntMort
9.3.ElMargedeSeguretat
9.4.ElPuntMortper a l’empresamultiproducte

10.-Elspressupostos
10.1.El sistemapressupostari
10.2.El cost estàndard
10.3.Lesdesviacions

METODOLOGIA:
Ésuna assignatura eminentmentpràctica i es fonamenta enpràctiques guiades una vegada s’ha estudiat
la part teòrica de cada tema. En aquest sentit, per tal de poder fer un seguiment de cada estudiant,
l’assignatura s’imparteix enmodalitatpresencial.
Lapartpràcticade l’assignatura esplantejaràde la següentmanera:
-Realitzaciódepràctiques guiadesdurant leshoresde treball dirigit.
-Aplicaciópràctica ambtot el grupmitjançant l’úsdel programaEXCEL.
-Realització de treballs pràctics durant les hores de treball personal de l’estudiant per entregar a la pro-
fessora.

AVALUACIÓ:
Els elements d’avaluació seran l’adquisició de coneixements teòrics, així com l’aplicació pràctica
d’aquests coneixements, i també l’assistència i participació en les sessions de classe i en les sessions de
treball dirigit.
L’avaluació de l’assignatura preténmesurar el grau d’aprenentatge global aconseguitmitjançant un exa-
men al final del quatrimestre. Donat que l’assignatura s’estructura en dues parts, la part d’anàlisi i la
part de comptabilitat de costos, es realitzaranpreguntes teòriques i pràctiquesde cadapart, i caldràob-
tenir unmínimde 4 per fer notamitjana. La nota de l’examen final representa un 70%de la nota final, i
també s’exigirà unmínimde4perpoder aprovar l’assignatura.
Per altrabanda, s’avaluarà l’aprenentatgedels contingutsparcials a travésde:
-Pràctiques guiadesdurant leshoresde treball dirigit: 10%
-Treballs pràctics a entregar: 20%

BIBLIOGRAFIA:
Paxau,E. iPérez,A.Costos empresarials i control de gestió.Casos pràctics.Vic:EumoEditorial, 2000.
Aranda, A. W. Aranguren, J.: Contabilitat analítica de explotación. Madrid: Centro de estudios Ramón

Areces. 1996.
Aranda,A.W.ContabilidadAnalítica.Madrid: Síntesis, 1996.
Oller, J.:Contabilidadde costes paraagencias deviajes, hoteles, campings.Madrid: Síntesis, 1994.
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UríasValiente, Jesus.Análisis de estados financieros.McGraw-Hill, 1995.
Amat,Oriol.Análisis de estados financieros. EdicionesGestión2000, 1996.
Gay, J.M.,Goxens,M.Angeles.Análisis de estados contables. PrinceHall, 1999.
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Operacions iProcessosdeProducció

CRÈDITS:6
PROFESSOR:SergiMassana iMas
QUADRIMESTRE:Primer
PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL: Presencial

OBJECTIUS
Objectius generals:Centrar i fixar en l’alumne els conceptes fonamentals de les empreses del sector

turístic, la seva història, la seva funció, els seus objectius y les primeres conclusions sobre el seu pro-
cés productiu, i confirmar que tota empresa sorgeix i viu perquè és capaç de crear, comercialitzar i
prestar un producte o servei que la identifica i la defineix. I això ho farem primer per a les agències
de viatges i després tambéper a altres empreses del sector com les companyies aèries imarítimes, els
allotjaments, etcètera.

Objectius didàctics: Que els estudiants coneguin en tota la seva extensió les característiques i
l’important paper que desenvolupen les agències de viatges i les altres empreses del sector en
l’activitat turística global.Aprendre així l’operativa de creació, comercialització, cotització de tari-
fes, reserva i extracció de benefici dels diferents productes i serveis turístics, atès que són tècniques
quequalsevol futurprofessional del sectorhauràdeconèixer i dominar.

Objectius finals:Ambaquesta assignatura, a bandadedonar eines i conceptes professionals bàsics per
tal d’inserir-se en una empresa del sector turístic, tractarem també de transmetre als futurs profes-
sionals del sector el suficient senti crític sobre el futur del propi sector i dels actuals sistemes opera-
tius, tot obrint-los els ulls al canvi permanent i aprofundint en el compromís social amb els llocs re-
ceptors així comamb la seva societat i ambelsprocessosdequalitat imillora continuada.

PROGRAMA

PRIMERAPART:Fonaments del turisme i les agències deviatges
1.-L’evolucióde l’activitat viatgera almón
2.-L’evoluciódel sector turístic aEspanya
3.-L’organitzaciódeviatges.El producte (opaquet) turístic

3.1.-Disseny i creaciódel producte
3.2.-Comercialitzaciódel producte
3.3.-L’elaboraciódeproducte.Elproductepropi
3.4.-Casospràctics i càlcul delPuntMort

4.-Concepte, evolució i funcionsde lesAgènciesdeViatges
4.1.-Assessora

4.2.-Mediadora
4.3.-Productora
4.4.-Comercialitzadora
4.6.-Asseguradora.Les assegurances turístiques

5.-Classificació i tipologiesd’AgènciesdeViatges
5.1.-Touroperadorsomajoristes (Wholesalers)
5.2.-Minoristes (Retrailer)
5.3.-Majoristes-Minoristes
5.4.-Emissores (Outgoing)
5.5.-Receptives (Incoming)
5.6.-Emissores-Receptores
5.7.-Especialitzades
5.8.- In-plant
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5.9.- Franquícies
5.10-Virtuals (Internet)
5.11.-Associacionsd’Agències i grupsdecompra

6.-Documentació i fontsd’informació
7.-Requisits d’instal·lació i funcionament

SEGONAPART:Els processos productius de les diferents empreses del sector

8.-El transport ferroviari
9.-El transport aeri

9.1.-Organismes i convenis que regulenel sector (IATA)
9.2.-Tipusdevols, tipusd’aeroports i codisAPT
9.3.-Lesdiferents tipologiesdecompanyies i serveis (xàrter, baix cost)
9.4.-Aliances estratègiques i futurdel sector.

10.-El transport aquàtic (marítim i fluvial)
11.-El transportper carretera
12.-Els allotjaments
13.-Els serveis turístics complementaris

METODOLOGIA
L’assignatura s’imparteix amb el sistema de crèdit europeu (ECTS) amb la qual cosa aproximadament
entre el 70 i el 75% de les sessions seran teòriques i l’altre 25 - 30 % seran pràctiques, però de la se-
güentmanera: la primera part del programa seràmoltmés teòrica i només tindrà algunes sessions pràc-
tiques puntuals,mentre que, contràriament, la segona part del programa seràmoltmés pràctica i alter-
narà ambuna sessiódecada.

- La part teòrica es basa en la presa d’apunts de les explicacions donades i dialogades a classe. El pro-
fessor podrà facilitar materials i recomanar bibliografies per reforçar els aspectes donats a classe o
ampliar lesmancancesdel temari.
- La part pràctica es centrarà en treballar a l’aulamaterial i documentació fictícia que després utilit-
zaran almón laboral.Elaboraciódedocumentaciónecessàriaper aunviatge, interpretaciódels dife-
rents catàlegs de producte de majoristes o de producte propi, etcètera.Així com també recercar el
funcionament i el sistemaproductiu i operatiudediferents tipusd’empresesdel sector.

AVALUACIÓ
Hihaurà un examen al finalitzar el quatrimestre sobre els continguts teòrics de l’assignatura que repre-
sentarà un 50% de la nota final. El 50% restant sortirà dels diferents treballs i exercicis que es facin al
llargdel curs.Es valorarà tambépositivament l’assistència i la participació a classe.

BIBLIOGRAFIA

ManualsdeConsulta
Albert, Isabel:Gestión yTécnicas deAgencias deViajes.Madrid: Síntesis.
González,M.Angeles:FundamentosTeóricos yGestiónPráctica de lasAgencias deViajes.Madrid: Síntesis.
Bayón, Fernando;Martín, Inmaculada:Operaciones y Procesos de Producción en el SectorTurístico. Madrid:
Síntesis, 2004.

Revistes
EditurCatalunya.Butlletí professional del turisme.Barcelona.
Savia-Amadeus. Butlletí professional de companyies aèries i agenciesde viatges.Madrid.
IberiaPlus. Editadaper IberiaLíneasAéreasdeEspaña.Madrid.

Enllaçosd’ Internet
http://www.gencat.es/turisme/normativa
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Aeri
http://www.castelldefels.com
( informacióde l’aeroportdeBCN,mapes visuals)
http://www.aena.es
http://www.iberia.com

Tren
http://www.renfe.es
http://www.iberrail.es
http://www.alandalusexpreso.com
http://www.transcantabrico.feve.es
http://www.imsdestinos.com
(CadenaMarriottHotels,OrientExpress)

Vaixell
http://www.festivalcruises.com
http://www.latitud4.com
http://www.costacruises.net
http://www.royalcaribbean.com

Carretera
http://www.pepecar.com

Hotels
http://www.imsdestinos.com
http://www.concorde-hotels.com

Cotxes
http://www.europcar.es
http://www.atesa.es
http://www.hertz.es
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Anglès II

CURS:Anual

OBJECTIUS:
L’objectiu general es que l’estudiant sàpiga utilitzar la llengua anglesa en un context professional. El
curs pretén assolir una competència comunicativa de nivell intermedi-alt i aprofundir en el coneixe-
ment del vocabulari específic del sector turístic a partir de situacions que simulen la realitat del turisme
i les empreses turístiques en la societat actual.

Els objectiusquecaldrà assolir durant el curs es concretenenel següentspunts:
a) adquirir una competència lingüística suficient per comunicar-se amb desimboltura en situacions re-
lacionades ambel sector turístic.

b)millorar lapronuncia en la comunicacióoral
c) adquirir habilitats per comprendre una conversa o una explicació oral, tant pel que fa a la globalitat

delmissatge coma la comprensiód’informacióespecifica.
d) aprofundir en l’adquisició del lèxic específic de les àrees de comunicació tractades en el curs per a la

comprensió i expressióoral i escrita
e) interpretar i produir cartes comercials i textos relacionats ambels sector turístic.
f) fomentar tècniquesd’autoaprenentatge aplicades aunentornmultimèdia.

METODOLOGIA:
Lametodologia didàctica emprada es correspon a I’ensenyament-aprenentatge funcional d’una segona
llengua. L’assignaturaAnglès 2 s’impartirà segons lamodalitat de crèdit europeu, en què l’estudiant dis-
posarà d’un pla de treball per a cada unitat didàctica del curs que especificarà la programació temporal,
els objectiusde launitatdidàctica (lingüístics, vocabulari i fonètica) les activitats i l’avaluació.
En aquesta assignatura s’utilitzaran diverses eines informàtiques, generals i específiques, per a
l’aplicació pràctica dels coneixements que es vagin adquirint. Pel que fa a eines de treball generals, es
pretén que l’estudiant es beneficiï d’un entorn multimèdia, en la mesura que li permeti incorporar
I’autoaprenentatge i I’autoavalució comapartdel seuprocés educatiu.

PROGRAMA:

Temes i àreesdecomunicació
1-Historyof tourism
2-Tourist profiles
3-Festivals
4-Thegeographyof tourism
5-Reasons for travelling
6- Statistics andgraphs
7-Holiday types
8-Visas
9-Touroperation
10-Air travel
11-Travel by sea and river
12-Travel by roadand rail

Continguts lingüístics:
1-Escoltar: l’objectiu d’aquesta secció és fomentar la pràctica auditiva de l’anglès parlat i desenvolupar
estratègies permillorar-ne la comprensió oral. Els estudiants hauran de poder entendre textos o dià-
legs i extreure informacióespecífica, identificar temes i extreure idees generals.
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2-Parlar: els estudiants es trobaranen situacions i tasqueshabituals enunentorn turístic.
3-Llegir: els estudiants hauran de llegir textos relacionats amb els temes esmentats. També hauran de
llegir dos llibresdurant el curs.

4-Escriure: els estudiants hauran de produir descripcions de llocs d’interès turístic, descriure gràfi-
ques, explicar celebracions i festes, i altres tipusd’escrits relacionats ambels temesdel curs.

5-Gramàtica:
5.1 Revisionof tenses andpassive voice
5.2 Relativepronouns
5.3 Gerunds and infinitives
5.4 Comparison, contrast and reinforcement
5.5 Sequence linkers
5.6 Modals: obligation, lackofobligationandpermission
5.7 Advising andmaking suggestions
5.8 Dealingwithproblems: Sympathising andcalming
5.9 ReportedSpeech
5.10Conditionals
5.11Reason/result andcause/effect linkers

6-Vocabulari relacionat ambels temes i àreesdecomunicació esmentades.

AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit al final mitjan-
çant un examen al final de curs.Aquest examen consta de dues parts (comprensió i expressió oral) i una
prova escrita.Aquest examen representa el 60% de la nota final (no es farà la mitjana quan l’estudiant
tingui unanota inferior al 4/10a l’examen final.)
D’altrabanda, s’avaluaràI’aprenentatgedecontingutsparcials a travésde:
- control de lecturadedos llibres (15%)
-presentacióoral (10%)
- exercicis presentatsdurant el curs (15%)

Ala segona convocatòria, el 100%de la nota s’obtindrà a partir d’un examenque constarà de dues parts
(part oral i part escrita) però que inclourà tambéunapresentació oral i un control dels llibres de lectura.
Encasque l’estudianthagi aprovat lapresentació i/o l’examende lectura, se li guardarà lanota.

MATERIAL:
Llibrede text:Harding,K.Going International.English forTourism (Coursebook).O.U.P., 2001
- 2Llibresde lectura:
-PrimerQuadrimestre:Per confirmar
- SegonQuadrimestre: Per confirmar

BIBLIOGRAFIA:

Diccionaris
OxfordAdvancedLearnersDictionary. Ed.OUP, 2000.
Collin,P.H. (Ed.)Dictionary ofHotels,TourismandCateringManagement. PeterCollinPublishing, 1996.
Galimberti Jarman,Russell,R. (Eds),TheOxfordSpanishDictionary.Ed.OUP, 1994.
MacMillanEnglishDictionaryForAdvancedLearners. Ed.McMillan, 2002

Gramàtiques
Emmerson,P., BusinessGrammarBuilder.Macmillan, 2002.
Vince,M.FirstCertificateLanguagePracticewithanswers.McMillan, 2003.
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Francès II

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 3r

OBJECTIUS:
AFrancès II s’aprofundeix en el coneixement de la llengua francesa assolit a Francès I.Al final del curs,
l’estudiant, ha d’haver assolit unes competències pròximes a les descrites al nivellA2 delMarc europeu
comú de referència.Així ha de ser capaç de parlar sobre temes referits a ell mateix, comunicar per telè-
fon, comunicar a un restaurant, a les estacions, aeroports, comerços, hotels, bancs... I també ha de sa-
ber fer gestions senzilles durant viatges de negocis, escriure correus electrònics, notes, cartes senzilles,
relacionar-se en situacions corrents de la vida professional, parlar de la pròpia empresa, de la pròpia ac-
tivitat, seguir i donar instruccions i resoldre problemes de la vida quotidiana.Aixímateix l’estudiant ha
d’adquirir el vocabulari de francès professional inclòs als continguts professionals i socioculturals del
programa.

PROGRAMA:
Continguts lingüístics:
1.Exposicióoral i comprensióoral.
2.Gramàtica, ortografia (dictat) i vocabulari.

Contingutsprofessionals i socioculturals:
1. “Voilà votre clé !”: organitzar unaestadaenunhotel i allotjar-se.
2. “Vous avez choisi ?”: comunicar-sedinsd’un restaurant.
3. “Ceposte estpour vous !”: competènciesprofessionals.
4. “Objectif entreprise”: presentarunaempresa.

METODOLOGIA
L’ensenyament-aprenentatgede la llengua francesa en lanostra assignatura tédos vessants complemen-
taris. D’una banda el vessant lingüístic de la llengua francesa en l’ordre fònic, gramatical i lèxic. De
l’altra banda el vessant del món professional i social francòfon, referit especialment al vocabulari. La
metodologia d’ensenyament-aprenentatge és construïda a l’entorn de les situacionsmés recurrents de
la vida quotidiana i professional. L’aprenent és el protagonista del seu aprenentatge: confrontat a situa-
cions imaginàries, l’aprenent passa a l’acció comprenent diàlegs primer, memoritzant-los després, dra-
matitzant-los tot seguit i finalment creant-ne depropis. Les activitats realitzades a classe sónmajorità-
riament orals. Com que l’assignatura Francès II s’imparteix segons la modalitat anomenada crèdit
europeu l’estudiantdisposad’unplade treball per a cadaunitatdidàctica.

AVALUACIÓ:
L’avaluació és continuada i global. L’avaluació es determina a partir dels següents exercicis de classe: ex-
posició oral, comprensió oral, ortografia (dictat), gramàtica i coneixements de francès professionals i
socioculturals. Cada exercici representa un 20% de la qualificació. L’examen final és per als estudiants
queprefereixen aquestamodalitat d’avaluació, per als que no segueixen les classes ambassiduïtat; i, per
als que, per qualsevol causa, no es presenten o no aproven els exercicis de classe demés amunt. Els con-
tinguts i els criteris d’avaluació de l’examen final són els mateixos que els dels exercicis de l’avaluació
continuada.

BIBLIOGRAFIAOBLIGATÒRIA:
Tauzin,Béatrice;Dubois,Anne-Lyse.Objectif express.Lemonde professionnel en français. Paris:Hachette
FrançaisLangueEtrangère, 2005. 1e édition, 192p. ISBN2.01.155427.6
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BIBLIOGRAFIARECOMANADA:
Gramàtica francesa de referència: Grégoire, Maïa; Thévenaz, Odile.Grammaire progressive du français.

Paris.Clé International, edicióde 1995oposteriors.
Diccionarimonolingüe francèsde referència.RecomanemelMicroRobertde l’editorialRobert.
Diccionari bilingüe català-francès, francès-català de referència. Recomanem elDiccionari Compact de

l’editorialLarousse.
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Alemany II

QUADRIMESTRE:1r
CRÈDITS:6

OBJECTIUS:
El principal objectiu de l’assignaturaAlemany II és que l’alumnat sigui capaç d’expressar i comprendre,
tantper escrit comoralment,missatges senzills en alemany relacionats ambel contextprofessional em-
presarial i turístic. En el transcurs de l’assignatura, i per tal d’assolir l’objectiu abans esmentat, es posarà
especial èmfasi enel treball de certes competènciesque facilitin a l’alumnat l’aprenentatgede l’alemany
dins l’aula i fora d’ella.Així, en finalitzar el curs, l’alumnat haurà de ser capaç d’organitzar i planificar el
seu estudi, de saber fer recerca d’informació i gestionar-la, i de treballar en grup. Pel que fa als aspectes
socioculturals, l’alumnathauràdepoder apreciar algunsdels costumsdelspaïsosdeparla alemanya.

CONTINGUTS:
Contingutscomunicatius:
-Descriure el camí
-Demanar i donar informació sobrehoraris de trens i vols
-Ferunaproposta, acceptar-la i rebutjar-la
-Reservar i confirmarunviatge
-Compararproductes
-Organitzar i canviar unacita
-Organitzar unviatge
-Fer reclamacions

Contingutsgramaticals:
-El “Perfekt“
-Els verbsmodals enpresent i passat
-L’ús i conjugaciódels verbsmodals
-Els grausde l’adjectiu: la comparació i el superlatiu
-Ladeclinacióde l’adjectiu
-Lespreposicions ambvalor temporal
-Frases subordinades causals
-L’imperatiu: usos i formes verbals
-Construcciód’infinitiu amb“zu”
-Construcció amb“wenn”
-Preposicions ambvalor temporal i local

Continguts socioculturals:
En el transcurs del curs l’alumnat treballarà alguns aspectes socioculturals dels països de parla ale-
manya.

Contingutsde fonètica:
-Els diftongs
-Les consonants

METODOLOGIA:
L’assignatura és basa en la pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura pres-
encial que segueix les pautes del sistema de crèdit europeu. L’alumnat disposarà d’un pla de treball en el
qual s’especifiquenels objectius, continguts, horesdecontacte i horesde treball personal.
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AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’assignatura és continuada. En la nota final es consideraran els resultats dels exercicis de
classe, amés de valorar el treball personal i la participació de l’alumnat.Qui no superi o no pugui seguir
l’avaluació continuada té l’opció de fer un examen final. A continuació detallem els percentatges
d’avaluacióde lesdiferentsparts:
-Comprensió i expressióoral: 30%
-Comprensió i expressió escrita: 30%
-Gramàtica i vocabulari: 20%
-Treball personal: 10%
-Llibrede lecura: 10%

BIBLIOGRAFIAOBLIGATÒRIA:
Becker, N. et al. Unternehmen Deutsch: Grundkurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett, 2004.ISBN:3-12-

675740-5
Becker, N. et al.,Unternehmen Deutsch: GrundkursArbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett, 2004.ISBN:3-12-

675741-3

Llibrede lectura graduat enalemany (nivell 1):
Felix undTheo.Oktoberfestde l’editorialLangenscheidt.

BIBLIOGRAFIARECOMANDA:
Gramàtiquesdereferènciaambexercicis:
Castell,Andreu.Gramática de la lenguaalemana.Madrid:Editorial Idiomas, 1997.
Castell, Andreu; Braucek, Brigitte. Gramática de la lengua alemana (Ejercicios). Madrid: Editorial

Idiomas, 2000.
Reimann,Monika.Grundstufen-Grammatik fürDeutsch als Fremdsprache. Ismaning:MaxHueberVerlag,

2000.
Reimann, Monika. Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache: Schlüssel. Ismaning: Max

HueberVerlag, 2000.

Diccionaribilingüerecomanat:
DiccionariBàsicCatalà-Alemany /Alemany-Catalàde l’editorialEnciclopèdiaCatalana.

Diccionarimonolingüerecomanat:
KompaktwörterbuchDeutsch alsFremdsprachede l’editorialPONS.
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ASSIGNATURESOBLIGATÒRIESDETERCERCURS

EstructuradeMercatsTurístics

OBJECTIU:
Conèixer el sistema d’estructuració del mercat turístic, els mètodes principals per obtenir informació
del mateix i saber-los utilitzar per tal de portar a terme totes les fases d’una investigació demercats.Al
final del curs l’estudiant ha d’entendre el mercat del sector turístic, com es comporta, com aconseguir
informació i comtransformar-laper tal que sigui útil a l’horadeprendredecisions.

PROGRAMA:
1apart:
Base teòricaper tal deportar a termeuna investigaciódemercats
Tema 1. Introducció a l’estructura demercats turístics. Definició demercat: oferta/demanda. Estruc-
tura i formesdecompetència.Macrotendències.
Tema2. Introducció a la investigaciódemercats.Definició i campsd’aplicació.
Tema3. Elprocésd’investigació
Tema4. Fontsd’informació
Tema5. Fontsd’informació secundàries
Tema6. Mètodesqualitatius
Tema7. L’observació
Tema8. Les enquestes
Tema9. Dissenydel qüestionari
Tema10. Mostreig
Tema11.Cv iNetworking
Tema12. Introducció al treball de recerca: procés, redacció i presentació
Tema13.Treball de camp

2apart:
Combinaciód’hores de classe, sessions de treball dirigit i treball personal en grupsper tal dedesenvolu-
parunprojected’investigaciópersonal (elPIP).
L’objectiu del PIPés el d’aplicar la investigació demercats a un cas real, que amés amés us serveixi per a
reflexionar sobre el vostre futur professional i ajudar-vos a prendre decisions al respecte.Molts dels as-
pectes que es tractaran estan relacionats amb l’assignatura de Direcció i Gestió de Personal (Francesc
Baqué).
El PIP es plantejarà a principi de curs i, tot i que es començarà a treballar des del primer dia, el gruix de
la feina començarà aproximadament apartir de la6ª setmanadeclasse.

FasesdelPIP:
1. Fase que es desenvoluparà durant les cinc primeres setmanes de curs, paral·lelament a les classes teò-

riques.
-Definiciódel vostre llocde treball ideal
-Definiciódel problemaa investigar
-Plantejamentde fontsd’informació autilitzar
- Inici de la recercadedades a travésde les fontsd’informació secundàries
-Plantejamentdemètodesd’investigacióqualitativautilitzar
-Ampliaciód’informació sobre la investigacióqualitativa escollida
- Inici de la recercadecandidatsper a la investigacióqualitativa
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-Definició complertade l’esquemadel treball
2. Fasequeesdesenvoluparà apartir de la 12ª setmanadecurs.
-Dissenydel plade tabulacióde lesdades recollides
-Entradade lesdades aExcel
-Anàlisi de lesdades recollides
-Concrecióde lesplantilles per a la tècnicaqualitativa
-Realització tècnicaqualitativa
-Anàlisi resultats tècnicaqualitativa
-Redacció informe

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignatura es farà enbase als següents criteris:
10%-Treball personal de l’estudiant (apartdelPIP).
10%-Sessionsde treball dirigit: atenció i participació
10%-Provadecapacitació
70%-PIP.Assolimentdels objectius, estructura i redaccióde l’informe, dissenyde l’estratègia i presen-

tació.

BIBLIOGRAFIA:
Aaker,D.A. iDaiG.S. InvestigacióndemercadosMcGraw-Hill.
Brunt P.Market research inTravel andTourism. ButterworthHeinemann.
KinnearT. Investigacióndemercados.McGraw-Hill
Miquel S. Investigacióndemercados.Madrid:McGraw-Hill
OrtegaE.Manual de Investigación comercial.Madrid:Pirámide.
VealAJ.ResearchMethods for leisure and tourism. Financial timesManagement
Publicacionsde laDirecció general deTurisme.GeneralitatdeCatalunya.
Publicacionsde laDirecció general de turisme.Ministeri d’economia i hisenda.
EusebiCoromines,XavierCasacuberta iDolorsQuintanaEl treball de recerca. EumoEditorial.
JosepFrancescVallsLas claves delmercado turístico.DeustoTurismo.
F.J.Vallina Investigación imarketing
L.Masson Les tendences émergentes dans les comportements des consommateurs en Europe.Revue Francaise de

Marketing.
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MàrquetingTurístic

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE: 1r

OBJECTIUS:
Adquirir els coneixements de màrqueting aplicats i lligats als objectius de l’empresa turística. L’assig-
natura inclou la realitzaciópràcticad’unPladeMàrqueting.

PROGRAMA:
1.-Introducció alMàrqueting:

-ConceptedeMàrqueting
-Característiques
-Especifitats delMàrquetingdeServeis

2.-Anàlisi de l’entorn
-Econòmic, social, tecnològic...
-Característiquesdel nouentorn

3.-Anàlisi delmercat
-Conceptedemercat
-Tipusdeconsumidors turístics
-Procésdecompra
-Demanda turísticamundial, espanyola i catalana

4.-Anàlisi de la competència:
-Benchmarking

5.-Anàlisi Interna
-Destinacions turístiques
-Organitzacions turístiques

6.-Diagnosi competitiva
-DestinacióTurística vs empresa
-Anàlisi SWOT

7.-Objectius i estratègies
-La visiódePorter.Crítiques.
-Estratègies enunentornglobal

8.-Segmentació
-Concepte
-Variables i criteris de segmentació
-Estratègiesde segmentació

9.-Posicionament
-Concepte
-Atributsdeposicionament
-Propostesdeposicionament

10.-Màrquetingmix:ModelCISMA
11.-Serveis

-Servucció
-Estructuraciódels serveis
-Ciclede vidadels serveis turístics

12.-Preus
-Estratègiesdepreus
-Mètodesde fixaciódepreus
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-Discriminaciódepreus al sector turístic
13.-Comunicació

-LaComunicació a l’empresa turística
-LaPublicitat
-ElMàrquetingDirecte
-LesRelacionsPúbliques
-Altres activitats comunicacionals

14.-La intermediació enel sector turístic
-Els canals dedistribuciódel producte turístic
-Creaciód’unaestratègiadecomercialització turística

15.-Màrqueting Intern
-Concepte
-ImportànciadelMàrqueting Internenels serveis
-Lacultura corporativa

16.-CooperacióPúblic-Privat
-La sevanecessitat
-Entitats:Patronats,Consorcis, SA, etc.

17.-Qualitat
-Concepte
-Evolucióhistòrica
-Laqualitat al sector turístic

METODOLOGIA:
L’assignatura està concebuda de manera que combini la teoria amb experiències pràctiques reals del
sector turístic.Així doncs, lamajoriade sessions constarand’unapart teòrica i unapartpràctica.
Paral·lelament a les classes, els alumneshaurande realitzar comentaris de lectures, resoldrediversos ca-
sos i dur a termeunPladeMàrqueting.Aquest treball s’estructuraràde la següent forma:

-Es farangrupsde 5persones
-Cadagruphauràd’escollir undels següents temes:
a)Hotel rural
b)Hotel vacacional
c)Destinació turística emergent
d)Destinació turísticamadura
e)Oferta complementària

- S’hauràdepresentarun informeescrit abansde laúltima sessióde l’assignatura.
-Les dues últimes sessions de l’assignatura es dedicaran a la presentació oral, davant d’un tribunal,
delsPlansdeMàrqueting.

BIBILOGRAFIA:
Iglesias,O;Cerveró, J;Villacampa,O.MàrquetingTurístic.Vic:EumoEditorial, 2001.
Gröngross,C.Marketing, gestión y servicios.Madrid:DiazdeSantos, 1994.
Kotler,P.Direccióndemarketing.Prentice-Hall, 1994.
Kotler, P.; Bowen, J.; Makens, J.Mercadotecnia para hotelería y turismo.Mèxic: Prentice-Hall Hispanoa-

mericana, 1997.
Muñoz,F.MarketingTurístico.Madrid:EditorialCentrodeEstudiosRamónAreces, 1994.
Ries,A;Trout, J.Las 22 leyes inmutables delmarketing.McGrawHill, 1993.
Valls, J.F.Las claves delmercado turístico.Cómo competir en el nuevo entorno.Bilbao:DeustoTurismo, 1996.
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GestióFinancera

QUADRIMESTRE: 1er

OBJECTIUS:
Aconseguir que l’estudiant assoleixi les competències genèriques, que es poden desglossar en instru-
mentals, personals i sistèmiques, i les competències específiquesqueesdetallen a continuació:

COMPETÈNCIESGENÈRIQUES
Instrumentals
-Capacitatd’anàlisi i de síntesi
-Capacitatd’organització i planificació
-Capacitatper a la resoluciódeproblemes
-Capacitatperprendredecisions

Personals
-Capacitatper a treballar enequip
-Treball enunequipdecaràcter interdisciplinari

Sistèmiques
-Capacitatd’aprenentatge autònom
-Capacitatd’adaptació anoves situacions

COMPETÈNCIESESPECÍFIQUES
-L’alumnehad’assolir les següents competències:
1)Pel que fa a l’anàlisi d’estats comptables ha de ser competent en la confecció i interpretació d’un bal-
anç i uncomptede resultats així comconèixer lesprincipals tècniquesd’anàlisi d’estats comptables.

2)En relació a les fonts de finançament ha de conèixer les que pot utilitzar una empresa per finançar
unadeterminada inversió i quines són les característiquesmés importantsdecadascuna.

3)Pel que fa als estats financers previsionals es pretén que l’estudiant sàpiga realitzar i interpretar un
pressupostde tresoreria i uncomptede resultats previsional.Tambéesdemana a l’alumneque realitzi
unaplanificació financerad’unaempresadel sector turístic.

4)En relació a les inversions que pot realitzar una empresa ha de saber elaborar un projecte d’inversió,
un projecte de finançament i un projecte agregat i conèixer els diferentsmètodes que existeixen per
poder valorar aquestes inversions.

CONTINGUTS:
Tema1.Anàlisi d’estats financers

1.1.Balançde situació
1.2.Comptede resultats
1.3.Anàlisi d’estats financers

Tema2.Les fontsde finançament
2.1. Les fontsde finançament: concepte i classes
2.2. Finançamentextern

2.2.1. Finançamentpropi
2.2.2. Finançament aliè
2.2.3.Mercatde títols
2.2.4.Mercatdecapitals

2.3. Finançament intern
Tema3. Planificació financera
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3.1.Conceptedepressupost
3.2.Classesdepressupost
3.2.Pressupostdel comptede resultats o comptede resultats previsional
3.3.Pressupostde tresoreria

Tema4.Projectesd’inversió
4.1.Projectesd’inversió
4.2.Projectesde finançament
4.3.Costdecapital
4.4.Projectes agregats

Tema5.Valoraciódels projectesd’inversió
5.1. Selecció i valoraciódeprojectesd’inversió

5.1.1.Aspectes a tenir encompte
5.1.2.Valor final net
5.1.3.Valor actual net
5.1.4.Taxade rendibilitat interna
5.1.5.Terminide recuperació

5.2.Particularitats del projectesd’inversió.

METODOLOGIA:
Ésunaassignatura eminentmentpràctica i que s’imparteix enmodalitat únicamentpresencial.
En les sessionsde classes el professor explicarà els coneixements teòrics necessaris per poder posteri-
orment resoldre els casospràctics.La transmissiód’aquests coneixements teòrics s’adreça a tot el grup.
En les hores de treball dirigit es realitzaran els casos pràctics dels diferents temes així com la lectura
d’algun article de revistes especialitzades el contingut del qual estiguimolt directament relacionat amb
el que s’explica en aquesta assignatura. També es destinarà una part d’aquestes sessions a explicar a
l’estudiant comhad’elaborar el treball deplanificació financera.
Es recomana a l’estudiant que dediqui cada setmana unes hores de treball personal a aquesta assig-
natura per anar consolidant el coneixements adquirits en cadascundels diferents temes, preparant i re-
alitzant exercicis, fent resums i esquemesde les explicacions teòriques, etc.

AVALUACIÓ:
L’avaluacióde l’assignaturapreténmesurar el graud’aprenentatgeglobal aconseguit i constade:
-Un examen al final del quadrimestre.Valun60%de la nota inclou unapart teòrica i una part pràctica.
La part teòrica es portarà a terme mitjançant un examen tipus test amb una sola resposta correcta
(25%).Lapartpràctica inclou la resoluciód’una sèriedecasospràctics (75%).

-Realització de casos pràctics corresponents a exercicis d’exàmens que es realitzaran durant les hores
de treball dirigit.Valun20%de lanota.

-Treball deplanificació financera.Es realitzarà, de forma individual o en grupsd’unmàximdeduesper-
sones, un treball en el que s’haurà de preparar la informació necessària per poder elaborar posterior-
ment una sèrie de pressupostos. Es donarà a classe més informació sobre la realització del treball.Val
un20%de lanota.

Perpoder aprovar l’assignatura i fer lamitjana cal aprovar cadascunade les tresparts.
Les condicionsd’avaluació són lesmateixes tanenprimera comensegonaconvocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

Bàsica:
Amat,O.Análisis de estados financieros. Fundamentos y aplicaciones. Barcelona:Gestión2000.
AmatSalas, J.M.Planificación financiera.EadaGestión.
AmatSalas, J.M.ControlPresupuestario.Gestión2000
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AmatSalas,O.Contabilidady finanzas de holetes.EadaGestión.
Fabre,R.Selecció d ’inversions.Vic:EumoEditorial, 1993.
Suarez,A.Decisiones óptimas de inversión y financiación.Madrid:Pirámide, 1996.

Complementària:
Antich Corgos, J; Moya Claramunt, M. Gestión financiera. Edición para técnicos en empresas turísticas.

Editorial Sintesis.
Ferruz,L.DirecciónFinanciera. Barcelona:Gestión2000, 1997.
PlaGeneral deComptabilitat
OmeñacaGarcia, J.Contabilidad general.Bilbao:Deusto.
PerezCarballo,A. i J.;Vela Sastre,E.Principios de gestión financiera.AlianzaUniversidadTextos.
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LegislacióTurística

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
No existeix entre les diferents branques del dret una disciplina autònoma enmatèria de turisme; i això
malgrat queEspanya se situa entre lesprimerespotències turístiquesmundials. Si amés al fet deque a la
legislació estatal sobre l’esmentadamatèria, s’ha d’afegir l’autonòmica (derivada de la constitucionalit-
zació de l’estat de les autonomies), ens trobemdavant l’existència de diferents instàncies ambpotestat
normativa i, enconseqüència, ambunagrandispersitat i diversitat denormes.
Aixímateix, lamatèria turísticanopodememmarcar-la enuna soladisciplinadel dret, si noquees troba
a cavall entre el Dret Administratiu i el Dret Mercantil. La primera regula tot el que fa referència a
l’organització, foment i disciplina de l’activitat turística, mentre que la segona s’ocupa de l’estatut jurí-
dic de les empreses turístiques, els contractes celebrats per aquestes i la seva responsabilitat front ter-
cers.
L’objectiude lapresent assignatura és fer un recorregutper les esmentades instàncies ambpotestatnor-
mativa, fent una especial referència a les de la nostra comunitat autònoma que, entre altres, va aprovar
la llei 13/2002, de 21de junydeTurismedeCatalunya.

PROGRAMA:
1. Introducció alDretTurístic.

1.1.Mancade regulació específica enmateria turística.
1.2.ElDretAdministratiu i elDretMercantil comadisciplinesque integrenel «DretTurístic».
1.3.ElDretAdministratiu.Concepte, contingut i fonts.
1.4.ElDretMercantil.Concepte, contingut i fonts.

2.LaConstitucióEspanyola.
2.1. Ladescentralitzacióde l’Estat.L’Estatde les autonomies.
2.2.Ladivisiódepoders.
2.3. Lapotestatnormativade lesdiferents instàncies enmatèria turística.
2.4.Especial referència a lapotestatnormativade la comunitat autònomacatalana.

3.L’AdministracióPública.
3.1. L’administració central de l’estat.
3.2.L’administracióde les comunitats autònomes.Especial referència a laC.A.Catalana.
3.3. L’administració local.
3.4.Les administracions institucionals.
3.5. L’administracióperifèrica.

4.L’administracióde l’Estat.Organitzacióde l’administració turística espanyola i catalana
4.1.El Ministeri d’Economia. La Secretaria d’Estat de Comerç iTurisme. La Secretaria General de

Turisme.LesSubsecretariesGenerals i l’Institutd’EstudisTurístics
4.2.Òrgans autònomsadscrits alMinisteri d’Economia iHisenda.TURESPAÑA
4.3.El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. La Direcció General de Turisme. La

subdireccióGeneral deTurisme.Elsdiferents serveis
5.L’EstatutOrdenadorde lesEmpreses iActivitatsTurístiquesPrivades.

5.1. LesEmpresesTurístiques
5.2.LesActivitatsTurístiques.

6.La llei deTurismedeCatalunya (llei 13/2002, de 21de juny)
6.1.Àmbitd’aplicació
6.2.Recursos turístics
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6.3. Subjectes turístics: empresaris i usuaris turístics
6.4.Administracions turístiques

7.Normativa turística enmatèriad’allotjaments. Normativa estatal i autonòmica
7.1Establimentshotelers

-GrupHotels
-GrupPensions

7.2.Establiments extrahotelers.
-Apartaments
-Càmpigns
-Residències.Casesdepagès

8.Normativa turística enmatèriad’agènciesde viatges.Normativa estatal i autonòmica
9.Normativa turística enmatèriad’oficinesde turisme.Normativa estatal i autonòmica
10.Normativa turística enmatèriadeguiesde turisme.Normativa estatal i autonòmica
11.Normativa turística enmatèriade restaurants i cafeteries.Normativa estatal i autonòmica
12.Protecciódel consumidor enmatèria turística.Normativa estatal i autonòmica

AVALUACIÓ:
Durant el curs, i dintre de les hores de contacte amb els alumnes, es faran treballs dirigits. Al final del
quadrimestre hi haurà l’examen final de l’assignatura. L’examen comptarà un 80%, mentre que el 20%
restantde lanota s’obtindràpels treballs dirigits queesprodueixindurant el curs.

BIBLIOGRAFIA:
Legislació turísticabàsica.
ConstitucióEspanyola.
Aparicio,MiguelÁngel. Introducciónal sistemapolítico y constitucional español.Barcelona.Ariel. 1984.
LópezGuerra,L. Introducció al dret constitucional.València.TirantLoBlanch. 1995.
DominguezMoliner, F.Derecho administrativo y legislación turística.Centro de Estudios RamónAreces,

1995.
ArcaronsSimon,R.Manual de derecho administrativo turístico.Madrid: Síntesis, 1994.
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ASSIGNATURESOPTATIVES

PatrimoniTurísticdeCatalunya

CRÈDITS:6
QUADRIMESTRE:2n
CURS: 2n / 3r
PROFESSORS:S.Massana
PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL:Presencial

OBJECTIUS:
Objectius generals: donar a conèixer una visió del que és Catalunya i de quin és el seu patrimoni, tant
natural, com històric, artístic o paisatgístic. Al mateix temps s’analitzaran les diferents rutes turísti-
ques, i/o ambpossibilitats turístiques, quehihaencadascundels àmbits geogràficsdel país.
Objectiusdidàctics:que l’estudiant aprengui a trobar tota la informacióquenecessita sobrequalsevol
lloc del país (mitjançant eines vàries com ara Internet, premsa, bibliografia, etc.). I que després sàpiga
valorar, processar, interpretar, usar i comunicar adequadament tota aquesta informació per tal
d’assessorar, guiar o il·lustrar a tercerespersones.

CONTINGUTS:
1. Introducció
1.1.Definició i conservació del PatrimoniCulturalCatalà.Catalunya en els gransmoments històrics i
culturals universals.
1.2.Definicióde l’espai català.Model territorial i administratiudeCatalunya.

2.AltPirineu.
Recursos culturals i territorials: Cerdanya, Alt Urgell, Andorra, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta
Ribagorça IVall d’Aran.

3.TerresdePonent.
Recursos culturals i territorials: Segrià,Noguera,Urgell, Plad’Urgell,Garrigues i Segarra.

4.CatalunyaCentral.
Recursos culturals i territorials:Bages,Berguedà, Solsonès,Anoia,Osona iRipollès.

5.ComarquesdeGirona iCostaBrava.
Recursos culturals i territorials: Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Selva, Alt Empordà i Baix Em-
pordà.

6.RegióMetropolitana.
Recursos culturals i territorials: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Ma-
resme,AltPenedès iGarraf.

7.CampdeTarragona iCostaDaurada.
Recursos culturals i territorials:Tarragonès,Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Priorat i Conca de
Barberà.

8.Terresde l’Ebre.
Recursos culturals i territorials:BaixEbre,Montsià,Riberad’Ebre iTerraAlta.

METODOLOGIA:
En aquesta assignatura demodalitat única (presencial) es combinaran les classes teòriques a l’aula, im-
partides pel professor, i les sessions pràctiques de treball amb tot el grup, un subgrup o realitzant tuto-
ries individualitzades.
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AVALUACIÓ:
La nota final serà lamitjana entre els petits treballs encarregats a classe i el treball final de curs. Es valo-
rarà l’assistència i la participació a classe. L’avaluació continuada (amb participació i fent els treballs)
acaba amb la convocatòria de juny. La recuperació de setembre i les següents convocatòries seran sem-
pre ambexamen.

BIBLIOGRAFIA:
Atlas de laGranEnciclopèdiaCatalana (vàries edicions).Barcelona:EnciclopèdiaCatalana.
Història de l’art català. 8 vols.Barcelona:Edicions62, 1990.
Mapa de Parcs naturals i altres espais protegits (vàries edicions). Generalitat de Catalunya. Barcelona:

InstitutCartogràficdeCatalunya.
Bartomeu, JosepGuiadelRomànicCatalà.Montserrat:Publicacionsde l’AbadiadeMontserrat, 1990.
Buron,VicençEsglésies i castells romànics delPirineuCatalà iAndorra.Tremp:Garsineu, 1994.
Cahner,Max.Dir.GranGeografia comarcal deCatalunya. 15 vols. Barcelona:EnciclopèdiaCatalana, 1991-

1996.
Defontaines,PierreGeografia delsPaïsosCatalans.Barcelona:Ariel, 1978.
Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei del PatrimoniArquitectònic de Catalunya:Catàleg de

monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
DepartamentdeCultura.

Gómez, J.;Quijano,C.Rutas e itinerarios turísticos enEspaña.Madrid: Síntesis, 1992.
Institut Estadístic de Catalunya: Anuari de Catalunya. Barcelona: Departament de Governació de la

Generalitat deCatalunya.
Lacuesta,R.;González,A.Arquitecturamodernista enCataluña.Barcelona:EditorialGG, 1990.
Mendoza,Cristina iEduardoBarcelonaModernista.Barcelona:Planeta, 1989.
Parès, E.; Borràs, B. (dirs.) Parcs Naturals de Catalunya. Col. “Som i Serem” n. 10. Barcelona: Departa-

mentd’AgriculturaRamaderia iPescade laGeneralitatdeCatalunya.Edicions62, 1997.
Rebollo,A.Historia del arte y del patrimonio cultural enEspaña.Madrid: Síntesis, 1997.
Varela, J.R.; Lòpez, F.; Pagès. J.; Varela, A.; Bertrán, R. Geografia de Catalunya. Barcelona: Columna,

1990.
Vilà, J.; Sarrión, J. El sentit històric de la comarca a Catalunya. Barcelona: Departament de Governació,

DireccióGeneral d’AdministracióLocal.VienaServeisEditorials, 1992.
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GestióHotelera

QUADRIMESTRE:2n

OBJECTIUS:
Que l’estudiant assoleixi les capacitats i habilitats per gestionar operativament els diferents departa-
ments d’un establiment hoteler. Mètodes per a aconseguir un major apropament al client i satisfer-lo
d’acord amb les seves expectatives i necessitats.
Amb lametodologia proposada deCrèdit Europeu l’estudiant ha de desenvolupar la dinàmica de grups
i la capacitat d’anàlisi.

OBJECTIUSESPECÍFICS
Ambaquesta assignatura l’estudianthade ser capaçde:
-Entendre, conèixer i relacionar els principals conceptes vinculats al sectorhoteler.
-Conèixer el vocabulari específic relacionat ambel sectorhoteler.
-Conèixer les relacions que es produeixen entre l’establiment hoteler amb l’exterior i les relacions in-
ternes.

-Utilitzar informacióestadísticaper elaborarpronòstics.Capacitatd’anàlisi i de síntesi.
-Desenvolupar les relacions interpersonals.Treball enequip.
-Aprendre a anticipar-se als problemes i a resoldre’ls.
-Hade ser capaçdevalorar la gran importànciad’assolir la satisfaccióde les expectativesdel client.
-Conèixer les einesper aplanificar, organitzar i liderar unequipde treballmotivat, ambunobjectiupri-
mordial: laQualitat.

CONTINGUT:
Bloc I. Introducció al sector hoteler.Conceptes bàsics per comprendre el sector turístic hoteler: ti-
pusd’allotjaments, estructuraorganitzativa i normativa vigent.

Tema1. Sector turístichoteler
Tema2.Estructuraorganitzativad’unestablimenthoteler
Tema3.Layoutd’unHotel

Bloc II.Departaments i processos delFront Office.Conèixer els processos necessaris en les accions
quecomportenun tractedirecte ambel client i poder satisfer ambèxit les seves expectatives.

Tema4.Recepció
Tema5.Reserves
Tema6.Atenció al client

Bloc III. Processos dels departaments interns.Gestió dels processos de les diferents àrees funcio-
nals quenocomportenuncontactedirecte ambel client, peròque sónpart fonamental del servei global
de l’establimenthoteler.

Tema7.Pisos
Tema8.Bugaderia
Tema9.Alimentació iBeguda:Economat iBodega
Tema10.Alimentació iBeguda:Cuina iRestauració
Tema11.Manteniment
Tema12. Seguretat
Tema17.Animacióhotelera

Bloc IV.Departaments i processos delBack Office.Assolir coneixements en temes de suport per a
una bona gestió hotelera. Definició de processos, competències i capacitats de la direcció hotelera per
liderar ambèxit unequiphumà.
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Tema13.Administració iComptabilitat
Tema14.Màrqueting iVendes
Tema15.RecursosHumans
Tema16.Direcció

METODOLOGIA:
És una assignatura demodalitat presencial en la qual es combinarà la part teòrica dels curs amb la pràc-
tica.
Les hores de contacte del professor amb l’estudiant es distribuiran entre les sessions de classe amb tot
el grup i leshoresde treball dirigit ambtot el grup i ambels subgrups.
La pràctica de l’assignatura es realitzarà tant durant les hores de contacte del professor amb l’estudiant
comdurant leshoresde treball personal delmateix a travésde:
-La realitzaciód’un treball escrit engrup tutoritzatdurant leshoresde treball dirigit.
- La realitzaciódecomentaris denoticies coma treball escrit individual.
-El treball engrupd’activitats referents a temesexplicats.
-L’exposiciódel treball escrit engrupdurant les sessionsdeclasse.

AVALUACIÓ:
Formaran part de la nota final la participació a classe, la presentació del comentaris o exercicis i del tre-
ball i l’examen final.

El treball escrit tindràunvalordel 50%de lanota final.
Lapresentacióoral es valorarà ambun10%de lanota final.
Lapresentaciódels exercicis tindràunvalordel 10%de lanota final.
L’examenes valorarà ambun30%de lanota final.

És imprescindible que les notes obtingudes en l’apartat de treball escrit i d’examen siguin d’aprovat per
tal d’aprovar l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA.
Jean-PierrePoulain iGabrielLarrose.Abrégé d’IngénierieHôtelière etTouristique.L.Téditions J.Lanore.
LluísMesalles.ElJefe deRecepción.SAdeEdiciones.
SuzanneStewartWeissinger. Introduccióna lasActividadesHoteleras.Madrid:Paraninfo.
JuanR.Mestres Soler.Técnicas deGestión yDirecciónHotelera.Barcelona:Gestión2000.
JesúsFelipeGallego.Dirección estratégica en losHoteles del sigloXXI.McGraw-Hill Interamericana.
JesúsFelipeGallego.GestióndeHoteles.Unanuevavisión.Madrid:Paraninfo.
LydiaGonzalez iPilarTalón.DirecciónHotelera.Operaciones y procesos.Madrid: Síntesis.
Domènec Biosca. 100 Formas de hurtar honorablemente en hosteleria...como evitarlo. Ciencias de la

Dirección.
JosepCerveró-Oriol Iglesias-OlgaVillacampa.MarketingTurístico.Barcelona:EUB-Octaedro.
JoseAntoniodeUrbina.El gran libro delProtocolo.TemasdeHoy
Francisco García Ortiz, Mario Gil Muela i Pedro Pablo García Ortiz. Técnicas de Servicio yAtención al

Cliente.Madrid:Paraninfo.

INTERNET:
http://www.idescat.es/estbasiq/conjuntura/hotels/hotels.stm
http://www.dormirenhispania.com/
http://www.boletin-turistico.com/
http://www.gencat.net/turisme/normativa/home.htm
http://revista.consumer.es/web/es/20030401/actualidad/tema_de_portada/58804_4.php
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REVISTES:
GestiónenH
Emprendedores

ALTRES:
ISO9001:2000Guiade laqualitat.Centred’Innovació iDesenvolupamentEmpresarial (CIDEM).
Normasdecalidadparahoteles y apartamentos. ICTE(Institutopara laCalidadTurísticaEspañola).
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Gestió iPlanificacióde l’Oci

CURS:3r
QUADRIMESTRE: 2n
CRÈDITS:6
PROFESSOR/A:AnnaPalomo
PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL:Presencial

OBJECTIUS:
-En primer lloc, fer una introducció als conceptes d’oci i de temps lliure així com a la seva evolució his-
tòrica. Conèixer quines són les funcions de l’oci actual, les seves dimensions com amotor de desenvo-
lupamentpersonal i lesprincipalsmanifestacionsde l’oci actual.

-En segon lloc, conèixer l’estructura de la societat i el perfil dels consumidors de lleure, fent especial
èmfasi al context espanyol i català. Tanmateix es tractarà el tema de la desigualtat social en relació a
l’oci i el turisme.

-En tercer lloc, descriurequin és el procésque s’hade seguir per crear unanova empresaperquè sigui un
projecte viable. No obstant això, i tenint en compte que els estudiants són de la Diplomatura de
Turisme, aquestprojecte empresarial serà aplicat al sectorde l’oci turístic.

CONTINGUTS:
1. Introducció.Aspectes introductoris.El conceptede turisme.Evolucióhistòrico-sociològica.
2.El temps lliure.
3.L’oci i les seves funcions.
4.Lesdiferentsdimensionsde l’oci actual comamotordedesenvolupamentpersonal.
5.Manifestacionsde l’oci en la societat actual.
6.Estructurade la societat i demanda turística.
7.Anàlisi de lespolítiquesd’oci.
8.Procésdecreació i posadaenmarxad’unnouproducted’oci.
9.Creació d’empreses. Pla d’empresa. Realització d’un projecte empresarial d’oci turístic. El màrque-

ting aplicat a les activitats d’oci.

METODOLOGIA:
És una assignatura que contempla tant una part teòrica com una part pràctica. És una assignatura de
modalitat única (presencial) tot i quees comptarà ambel suportdelCampusVirtual.
Les hores de contacte del professor amb l’estudiant es distribuiran entre les sessions de classe amb
tot el grup i les hores de treball dirigit amb tot el grup, amb un subgrup i sessions individuals (tuto-
ries).
La pràctica de l’assignatura es realitzarà tant durant les hores de contacte del professor amb l’estudiant
comdurant leshoresde treballpersonal a travésde:
-La realitzaciód’un treball escrit engrup tutoritzatdurant leshoresde treball dirigit.
- L’exposiciódel treball escrit engrupdurant les sessionsdeclasse.

AVALUACIÓ:
Per avaluar els resultats d’aprenentatge especificats en l’apartat dels objectius s’utilitzaran diferents
instrumentsd’avaluació i cadascund’ells ambunpes específic en laqualificació final.
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit mitjançant un
examen al final del quadrimestre que només inclourà la part teòrica de l’assignatura. La nota de
l’examen representaun 30%de lanota final.
Per altrabanda, s’avaluarà l’aprenentatgedecontingutsparcials a travésde:
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-La realitzaciód’un treball escrit fet engrupque tindràunvalordel 60%de lanota final.
- L’exposicióoral a classequees valorarà ambun10%de lanota final.

BIBLIOGRAFIA:
ÁlvarezSousa,Antonio (1994):El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. Barcelona:Bosch.
AsociaciónEspañoladeAsesoresFiscales yTributarios (1996):Como crear una empresa.Madrid: Inversor

Ediciones.
Barrufet, Sebastià (1984):Turismoyocio. Internationalmagazine.Revista especialitzadade turisme.
Benito delValle,Amelia (1995):Turismo y tiempo libre: actividades, métodos y organización. Bilbao: Univer-

sidaddeDeusto.
Benito DELValle, Amelia., Rubio, E., Rubio-Ardanaz, J. (1995): Turismo y tiempo libre. Bilbao: Univer-

sidaddeDeusto.
Boissevain, Jeremy (1996):Copingwith touristsEuropean reactions tomass tourism. ProvidenceBerghahn.
Boix,Teresa,Viche,Mario (1990):Animación y gestión cultural.València:GrupDissabte.
C.P. Cooper andA.Lockwood (1992): Progress in tourism, recreation and hospitality management. London:

Belhaven.
Cerveró, Josep (2001):MàrquetingTurístic.Vic:EumoEditorial.
Cosgrove, Isabel (1972):TheGeography of recreationand leisure. London:Hutchinson.
Csikszentmihalyi, M., Cuenca, M., Buarque, C., Trigo, V. i altres (2001): Ocio y Desarrollo. Bilbao:

UniversidaddeDeusto.
Cuenca, Manuel (2003): Ocio humanista. Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio. Bilbao: Univer-

sidaddeDeusto.
FernándezFuster,Luis (1991):Historia general de turismodemasas.Madrid:AlianzaEditorial.
López Palomeque, Francesc (1983): La Producción del espacio de ocio en Cataluña: LaVall d ’Aran. Edicions

Universitat deBarcelona.
Martin, Mª Teresa i altres autors (2000): Planificación y diseño de proyectos en animación sociocultural.

Madrid: SanzyTorres.
MontanerMontejano, Jordi (1996):Psicosociologia del turismo.Madrid: Síntesis.
MuleroMendigorri,Alfonso (1990):Espacios y actividades de ocio en el ámbito rural.Madrid:Ministeriode

Agricultura,Pesca yAlimentación.
Ryan,Chris (1995):Recreational tourism: a social science perspective. London:Routledge.
San Salvador Del Valle Doistua, Roberto (2000): Políticas de Ocio. Cultura, turismo, deporte y recreación.

Bilbao:UniversidaddeDeusto.
Soufi, Samer (1997):Manual práctico de creaciónde empresas. EdiciónespecialCuadernosdeCincoDías.
Tribe, John. (1995):TheEconomics of leisure and tourism.Oxford:ButterworthHeinemann.
Ucar,Xavier (1992):Laanimación sociocultural. Barcelona:CEAC.
Valls, Josep-Francesc (1999):Lagestió d ’empreses de turisme i lleure. Barcelona:Proa.
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Sistemesd’Informaciópera laGestióTurística

CRÈDITS:6crèdits
QUADRIMESTRE:Segon

OBJECTIUSGENERALS
Aquesta assignatura, impartida a través de la metodologia proposada per aconseguir un únic espai
d’ensenyament europeu, pretén que l’estudiant desenvolupi competències tant comunes a tots els es-
tudiants comespecífiquesde l’assignatura.
Aquest nou concepte d’ensenyament pretén aconseguir la millora del rendiment acadèmic de
l’estudiant a través del coneixement, del foment de l’interès, de la dinàmica de grups i de la capacitat
d’anàlisi.

OBJECTIUSESPECÍFICS
L’objectiu final de l’assignatura ésque l’estudiant sigui capaçdeconèixer i aplicar lesTICenel sector tu-
rístic,molt especialment enel subsectorde la intermediació (AAVV) idel transport aeri.
Quanhagi acabat l’assignatura l’estudiant serà capaçde:
-Conèixer la importància de lesTICen el sector turístic tant des del punt de vista de la gestió comde la
comunicació, distribució i venda final del producte turístic.

-Fer servir programes informàtics de gestió interna d’empreses d’intermediació (Beroni) en versió trai-
ning.

-Utilitzar una aplicació global de distribució de serveis turístics (GDS), molt especialment en el seu
vessantdegestióde reserves aèries (Amadeus) enversió training i temps real.

-Conèixer l’aplicació de lesTIC en la promoció i la comercialització turístiques a través de les autopis-
tesde la Informació i, enconcret, l’ús d’Internet enel sector turístic.

CONTINGUTS:
1. Introducció: lesTICaplicades al sector turístic.
2.Aplicació de la informàtica en el sector de la intermediació.Gestió interna de les agències de viatges.
Aplicaciópràctica ambelprogramadegestió internaBeroni (Retailer iFront-Office).

3.Els sistemes globals de distribució (GDS). Aplicació pràctica amb SAVIA-AMADEUS. Sistema
d’informació, reserves i vendes ambcompanyies aèries.

4.Aplicació de les TIC en la promoció i la comercialització turístiques a través d’Internet. El mercat
virtual o electrònic.LesOrganitzacionsdeMàrquetingdels destins (OMD).

METODOLOGIA:
És una assignatura eminentment pràctica demodalitat única (presencial). Es combinarà la part teòrica
del curs amb la corresponentpràctica.
Les hores de contacte del professor amb l’estudiant es distribuiran entre les sessions de classe amb
tot el grup i leshoresde treball dirigit ambtot el grup.
La pràctica de l’assignatura es realitzarà tant durant les hores de contacte del professor amb l’estudiant
comdurant les seves hores de treball personalmitjançant la realització d’exercicis pràctics utilitzant
les aplicacions informàtiques.

AVALUACIÓ:
Per avaluar els resultats d’aprenentatge especificats en l’apartat dels objectius s’utilitzaran diferents
instrumentsd’avaluació i cadascund’ells ambunpes específic en laqualificació final.
L’avaluació de l’assignatura pretén mesurar el grau d’aprenentatge global aconseguit mitjançant un
examen al final del quatrimestre.Aquest s’estructura en dues parts: teoria i pràctica. Les dues parts de
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l’examen s’han d’aprovar per poder fer mitjana. La nota de l’examen representa un 70% de la nota
final.
Per altrabanda, s’avaluarà l’aprenentatgedecontingutsparcials a travésde:
-La realitzaciódepràctiques individualsquees valoraranambun 30%de lanota final.

FONTSD’INFORMACIÓ:

Llibres:
Bayón Mariné, Fernando. 50 años del turismo español (1950-1999). Madrid: Centro de Estudios Ramon

Areces, 1999.
BayónMariné, F.;MartínRojo, I.Operaciones y processos de producción en el sector turístic.Madrid: Síntesis,

2004.
GuevaraPlaza,Antonio (coord.) i altres. Informática aplicadaal turismo.Madrid:Pirámide, 2003.
Leonard J.Lickorish;CarsonL. Jenkins. Introducciónal turismo.Madrid: Síntesis, 2000.
MontanerMontejano, Jordi.Diccionario deTurismo.Madrid: Síntesis, 1998.
MontanerMontejano, Jordi.Estructuradelmercado turístico.Madrid: Síntesis, 1996.
Pablo Redondo, Rosana de. Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo. Madrid: Centro de Estudios

RamónAreces, 2004.
Promoción de Destinos Turísticos en el Ciberespacio. Retos del Marketing Electrónico.Madrid: Organización

Mundial delTurismo, 1999.
Valls, JosepFrancesc.Claves delmercado turístico.Bilbao:Deusto, 1996.
Vogeler Ruiz, Carlos. Estructura y organización del mercado turístico.Madrid: Centro de Estudios Ramon

Areces, 1997.

RecursosInternet:
Manuals de lesdiferents aplicacions informàtiquesdel sector turístic:
Beroni, Front-Officehttp://www.beroni.com/frontoffice/manuales.htm
Savia-Amadeus: http://www.es.amadeus.com/x10019
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ASSIGNATURESDELLIUREELECCIÓ

Anglès III

QUADRIMESTRE: 1r

OBJECTIUSGENERALS:
L’objectiu principal de l’assignatura és que l’estudiant adquireixi un nivell intermedi avançat de llengua
anglesa tant a nivell escrit com oral i que es familiaritzi amb alguns dels elements més rellevants de la
cultura anglosaxona.Els objectiusquecaldrà assolir durant el curs es concretenenel següentspunts:
a.Aprofundir en l’adquisició del lèxic específic de les àrees de comunicació tractades en el curs per a
la comprensió i expressióoral i escrita.

b.Revisar les funcions lingüístiques i les estructures gramaticals de la llengua anglesa anivell interme-
di alt.

c.Adquirir una competència lingüística suficient per poder comprendre i portar a terme presenta-
cionsorals.

d.Familiaritzar l’estudiant ambalgunsdels elementsmés rellevantsde la cultura anglosaxona.

METODOLOGIA:
Lametodologia didàctica emprada es correspon a I’ensenyament-aprenentatge funcional d’una segona
llengua. L’assignaturaAnglès 3 s’impartirà segons lamodalitat de crèdit europeu, en què l’estudiant dis-
posarà d’un pla de treball per a cada unitat didàctica del curs que especificarà la programació temporal,
els objectiusde launitatdidàctica (lingüístics i culturals) les activitats i l’avaluació.
En aquesta assignatura s’utilitzaran diverses eines informàtiques, generals i específiques per a
l’aplicació pràctica dels coneixements que es vagin adquirint. Pel que fa a eines de treball generals, es
pretén que l’estudiant es beneficiï d’un entorn multimèdia, en la mesura que li permeti incorporar
I’autoaprenentatge i I’autoavalució comapartdel seuprocés educatiu.

PROGRAMA:
Temes i àreesdecomunicació
1.Featuresofworldwidedestinations:

1.1 Themainglobal features
1.2 Timezones andclimates
1.3Travel and tourismdestinations

2.Attractionsof tourismdestinations
2.1 Natural attractions
2.2 Cultural attractions
2.3 Leisure activities
2.4 Major events
2.5 Built attractions

3.Marketing andpromotion

LanguageContents
1.Listening: students should be able to follow lectures and discussions. Students are expected to ex-
tract general and specific information, identify topics andmain ideas.

2. Speaking: students will get involved in a number of realistic and motivating situations, both formal
and informal,where the languageof conversationandpresentationswill be revised.

3.Reading: students will be introduced to authentic texts with practical exercises to check their com-
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prehension.Therewill alsobeonecompulsorybook tobe read.
4.Writing : students will carry out real tasks from the tourism workplace: describing a country (loca-

tion, geography, climate, etc.), describingnatural, built, cultural and leisure attractions andbrief pro-
motionalmaterials.

6.Grammar:Revisionof grammar atupper intermediate level.

PLADETREBALL:
Esdonarà el plade treball corresponent a cada tema.

AVALUACIÓ:
L’assistència a classe és un requisit imprescindible i l’avaluació es realitzarà de forma continuadadurant
el curs.Lanota final vindràdonadaper:
- exercicis escrits queesproposaran regularment (10%)
-presentacióoral (20%)
-provadevocabulari i de gramàtica (30%)
- control de lecturad’un llibre (10%)
- resoluciód’un projecte turísticquecaldrà lliurardurant l’última setmanadeclasse (30%)
L’examen final es reserva per als estudiants que no segueixen les classes amb assiduïtat (menys del 80%
de les classes) i per als que no superin lamitjana denotes de curs. En aquest cas l’examen inclourà la pre-
paraciód’unprojecte turístic (60%), unapresentacióoral (25%) el control de lecturad’un llibre (15%).

MATERIALDECURS:
Dossiers
Llibrede lectura:Per confirmar

BIBLIOGRAFIARECOMANADA:

Diccionaris
OxfordAdvancedLearnersDictionary. Ed.OUP, 2000.
Collin,P.H. (Ed.)Dictionary ofHotels,TourismandCateringManagement. PeterCollinPublishing, 1996.
Galimberti Jarman,Russell,R. (Eds),TheOxfordSpanishDictionary.Ed.OUP, 1994.
MacMillanEnglishDictionaryForAdvancedLearners. Ed.McMillan, 2002

Gramàtiques
Emmerson,P.,BusinessGrammarBuilder.Macmillan, 2002.
Vince,M.FirstCertificateLanguagePracticewithanswers.McMillan, 2003.
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Turisme iMediAmbient

QUADRIMESTRE:1r

OBJECTIUS:
Partint de la base que el desenvolupament del sector turístic implica factors econòmics, socials, cultu-
rals imediambientals, l’estudiant ha de ser capaç de valorar i analitzar l’impacte del sector turístic des
del punt de vistamediambiental. És vol donar a conèixer a l’estudiant la dificultat de la gestió de terri-
toris, economies i societats complexes, centrant-nos generalment en la realitat deCatalunya i el seu
medi. Ens aproximarem al sector turístic com font generadora d’importants contradiccions i im-
pactesenel nostrepaís

CONTINGUTS:
1.- Introducció.L’economiadels recursosnaturals.Reflexions sobre la relació i la interacció entre les ac-

tivitats turístiques, elmedinatural i la societat.
1.1.-Quèés elmedi ambient?Visions científiques i concepcions culturals.
1.2.-El turismecomaactivitat econòmicageneradorad’externalitats.
1.3.-Diferències entrepaisatgenatural i paisatgehumanitzat.La sostenibilitat.
1.4.-Exemplesd’interacciópositiva i negativa entreTurisme iMediAmbient.

2.-El turismecomaactivitat econòmica trans-sectorial.
2.1.-Turisme i sectorprimari.Extraccióde recursosdel paisatge i delmedinatural.

Les empresesd’activitats de lleure comaconsumidorsde recursosnaturals i
paisatgístics.El turisme rural.

2.2.-El turisme coma indústria. Les grans infrastructures de l’oci. El consumde sòl. Els impac-
tesurbanístics, l’especulació.

2.3.-Els serveis turístics: el seu impacte i la seva responsabilitat.
3.-Turisme,medi ambient i regió.El casdeCatalunya.

3.1.-Estudide les capacitatsdecàrrega.
3.2.-Les infrastructuresde transport.
3.3.- Les infrastructuresde sanejament i subministrament.
3.4.-Les segones residències.Turisme, capitalisme i urbanisme.
3.5.-El turisme com a fomentador de la penetració i ús del medi natural. Drets i deures del tu-

rista, drets i deuresdels residents, drets i deuresd’altres col·lectius.
4.-Gestió ambiental i gestió turística.Els impactesdel turismeenelmedi.

4.1.-Enels espais litorals.
4.2.-Enels espais demuntanya.
4.3.-Enel paisatge rural.
4.4.-Enels espais urbans.
4.5.-Enels espais protegits.La legislació vigent.
4.6.-Enelspaïsos subdesenvolupats.

5.-Turisme i sostenibilitat.
5.1.- Sostenibilitat a escala local.
5.2.- Sostenibilitat a escala regional.
5.3.- Sostenibilitat a escala global.

METODOLOGIA:
L’assignatura s’imparteix ambel sistemade crèdit europeu (ECTS) amb la qual cosa aproximadament la
meitat de les sessions són teòriques i l’altre meitat són pràctiques demanera que: els apartats 1, 2 i 3
del programa s’aniran donant de forma lineal i correlativa al llarg de tot el quatrimestre a les sessions te-
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òriques,mentre que, a les sessions pràctiques cercaremi treballaremtextos i articlesque ensperme-
tranabordar i reflexionar els temes i conceptesdels punts4 i 5.

AVALUACIÓ:
L’estudiant aportarà regularment al debat de classe articles de premsa diària relacionats ambelTurisme
i els seus impactes socials, culturals, territorials i mediambientals. Els articles centraran la reflexió de
tot el grup; emmarcaran els problemes i en debatrem les possibles solucions així com la manera
d’abordar-los i gestionar-los. Al final de quatrimestre l’estudiant lliurarà, en forma de treball, tots
els comentaris de text dels articles que ell/ella hagi proposat i això representarà el 70% de la nota
final. L’altre 30%de la nota correspondrà o bé a un comentarimés extens (més a fons) o bé a un examen
sobre els continguts teòrics de l’assignatura segons ho decideixi el professor a meitat del quatrimestre
tot veient l’evolució del grup. El professor afegirà també sobre la nota final, i ambunmarge de -1,5 fins a
+1,5 punts, una valoració subjectiva sobre l’actitud de l’alumne en quant a l’assistència i la participació
activa a les sessions, debats i comentaris proposats a classe Suspesos i recuperació:L’avaluació conti-
nuada (amb participació i fent els comentaris) acaba amb la convocatòria de juny. La recuperació de se-
tembre i les següents convocatòries seran sempre ambexamen i sensemés aspectesper avaluar.

BIBLIOGRAFIA:
Weaber, David B. (2006): Sustainable tourism theory and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann,

Amsterdam.
BengocheaMorancho,Aurelia, i altres (2006):ActividadTurística yMedioAmbiente. Oviedo. ISBN: 84-

96491-60-7
AntonClavé, Salvador (1992): «Medio ambiente y política turística.Medidas comunitarias y estrategias

decompetitividaddel turismoespañol”.EstudiosTurísticos, 116, p. 5-25.
Azqueta,D. (1994):Valoración económicade la calidadambiental.Madrid:McGraw-Hill.
AzquetaD. IFerreiroA. (1994):Análisis económico y gestiónde recursos naturales.Alianza.Madrid.
Boers IBosch (1996):La tierra, destino turístico. Introducción al turismo y almedio ambiente. SME (Strichtin

MilieuEducatie).
Caridell, Emili i Reverter, Patricia (1996):Obligacions i ResponsabilitatsAmbientals de l’Empresa,Assessoría

Mediambiental i ecoauditoria,Barcelona.
Crosby,Arturo (ed) (1992):ManualMejoras Ecológicas para suHotel Centro Europeo de FormaciónAmbiental

yTurística,Narour.
DonaldE. (1993):Ecotourism: a guide for planners andmanagers.NorthBennington:EcotourismSociety.
Ecotour (1997):Programa para la integración del tursimo y el medio ambiente.Govern Balear. Conselleria de

MediAmbient,OrdenaciódelTerritori iLitoral.
Franco,L. (1995):PolíticaEconómicadelMedioAmbiente.CedecsEconomia.Barcelona.
González, F. (1992): Turismo y medio ambiente. RevistaValenciana d’Estudis autonòmics. 13. Generalitat

Valenciana.
Mayol Serra, Joan (1992):Mediambient, ecologia i turismea les IllesBalears.PalmadeMallorca
Molina, Sergio (1994):Turismoy ecologia.Mèxic,DF:Trillas
Montanari,Armando (1994): “El futuro del Mediterráneo turístico: desarrollo sostenible y competiti-

vidad”Papers deTurisme, 14-15. InstitutTurí.
PratsPalazuelo,F. (1995):Turismo, territorio ymedio ambiente: el caso delPlan Insular deLanzarote.
CabildodeLanzarote,ConferenciaMundial deTurismoSostenible, vol 6.
Rees,William (1996): Indicadores territorialesde sustentabilidad.EcologíaPolítica, 12.
Ruesga iDuran (Coord) (1995):Empresa yMedioambiente.Madrid:Pirámide.
UNESCO (1995) Turisme responsable. Tots 15. Quaderns d’educació ambiental, 15. Revista del Centre

UNESCOdeCatalunya.

GUIADEL’ESTUDIANT 2009-2010 DIPLOMATURADETURISME 57




