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062113 – Política turística

Matèria

Ciència política

Curs

Segon

Tipus assignatura

Formació bàsica

Crèdits

6 cr. ECTS

Hores presencials

60 hores

Hores de treball
autònom

90 hores

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA
Aquesta assignatura permetrà a l’estudiant entendre que en el segle XXI, no es pot pensar
en el futur del sistema turístic sense una adequada Política Turística, definida mitjançant un
gran procés en el que: la COOPERACIÓ entre les diferents administracions, la COORDINACIÓ
dintre de les administracions més directament afectades, la COL·LABORACIÓ entre els sector
públic i el privat i, finalment la CONSCIENCIACIÓ de la població resident sigui una realitat.
Sense la existència d’aquest procés o processos semblants que portin a la construcció
d’aquest gran edifici, que es el sistema turístic, sense el fonament de les quatre C‘s que
defineixen aquest procés, no hi pot haver-hi ni Política Turística, ni una gestió privada i/o
pública d’empreses, establiments, negocis, i destinacions turístiques que puguin afrontar amb
garanties els reptes que planteja el Turisme Global, el turisme del segle XXI.
Política Turística exposa, des d’un punt de vista social, econòmic i jurídic, una visió
eminentment pràctica de les relacions existents entre les activitats turístiques i la intervenció
dels poders públics en el si del sistema turístic; enfrontant els problemes i proposant solucions.
Aprenent a resoldre problemes locals, regionals, estatals i globals, a partir de mitjans e
instruments sobre realitats turístiques globals.
Paraules clau: Governança, turismofòbia, cooperació, coordinació, col·laboració,
conscienciació, models turístics, gestió pública, ètica i organitzacions turístiques, relacions
internacionals, conflictes turístics, promoció.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB03- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB05- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries
per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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COMPETÈNCIES GENERALS
CG01- Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i medioambiental d'actuacions de
el seu àmbit/capacitat per a manifestar visions integrades i sistemàtiques).
CG04- Tenir compromís ètic.
CG07- Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els
resultats obtinguts.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE01- Comprendre els principis del turisme i la importància de l'impacte sociocultural i
mediambiental que es deriven.
CE05- Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les empreses i activitats
turístiques.
CONTINGUTS TEMÀTICS
1. Introducció a la política i turisme.
1.1. Introducció.
1.2. Les polítiques públiques. Del turisme en la política econòmica a la política econòmica
del turisme.
1.3. Objectius, problemes e instruments.

2. Les polítiques turístiques nacionals.
2.1. La política turística espanyola.
2.1. La política turística de Catalunya.
2.3. La política territorial pel turisme.

3. El turisme en el context polític internacional.
3.1. El turisme a l’àrea europea.
3.2. El turisme com a instrument de relacions internacionals.
3.3. El turisme sostenible.
3.4. Turisme i seguretat.
3.5 La promoció turística.
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METODOLOGIA
La metodologia d’aprenentatge que es posa en pràctica en aquesta assignatura està
formada per diversos elements clau que, de forma complementària, aconsegueixen els
objectius definits anteriorment.
A continuació es concreten els instruments/elements a utilitzar de forma general, sense que
aquesta proposta limiti la utilització d’altres que es vegin com a necessaris:






Classes expositives
Debat dirigit
Resolució de problemes
Exercicis pràctics
Lectures

SISTEMES D’AVALUACIÓ
L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per part de
l’estudiant en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura.
En aquest sentit l’estudiant podrà optar per ésser avaluat de forma continuada durant el curs
o mitjançant una avaluació única al final del període establert.
Avaluació Continuada: consisteix en la valoració del procés d’ensenyament-aprenentatge a
partir del seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l’estudiant i dels
aprenentatges que incorpora.
Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert, per
a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes
presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les evidències que aquesta assignatura
té dissenyades a aquests efecte.

Sistemes d'avaluació

Continuada

Única

60 %

---

Prova escrita final

40 %

60 %

Treball de recerca

---

40 %

Resolució d'exercicis pràctics
avaluables
Assistència i participació
Participació en els debat a
l’aula i al campus virtual

3

PLA DOCENT
Grau de Turisme
Reavaluació de l’Assignatura
En el cas que l’estudiant no aconsegueixi assolir els objectius d’aprenentatge de
l’assignatura, té l’opció de seguir un procés de reavaluació, oferint-li la possibilitat de
demostrar novament la seva capacitació per a l’assoliment de les competències associades
en aquesta assignatura.
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