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Codi- Assignatura

063216 - Comercialització i comunicació turística

Matèria

Estratègia organitzacional

Curs

Tercer

Tipus assignatura

Obligatòria

Crèdits

6 cr. ECTS

Hores presencials

60 hores

Hores de treball
autònom

90 hores

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA
Màrqueting és una de les àrees rellevants de la gestió de les organitzacions que, juntament
amb les altres: finances, recursos humans, producció (o servucció), control de gestió etc.,
conformen els mecanismes que permeten a l'organització assolir els seus objectius.
Així mateix, dins de la pròpia activitat operativa del màrqueting, disposem de diverses eines
(producte, servei, marca, preu, etc.) que ens ajuden en aquest repte d'aconseguir els
objectius.
La comercialització i comunicació són, sens dubte, una d'aquestes eines clau, ja que
representen una gran part de la inversió de màrqueting i estan relacionades molt
directament amb els objectius.
En l'actualitat, les estratègies i accions en aquests dos àmbits s'estan decantant cap a la
seva component online, encara que sense oblidar la tradicional offline, convivint de forma
coherent.
Aquesta assignatura pretén dotar l'alumne de les competències clau per entendre i aplicar
aquests àmbits i les eines de comercialització i comunicació turística.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.
COMPETÈNCIES GENERALS
CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’
informació, idees, opinions.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació, així com els sistemes
de gestió associats.
C10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics.
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CONTINGUTS TEMÀTICS
1. El Marketing com a eina en la presa de decisions per a la gestió en les empreses i entitats.
2. La comunicació turística: concepte, tècniques i estratègies.
3. La comercialització turística: concepte, canals i estratègies.
METODOLOGIA
Les metodologies d'aprenentatge associades en aquesta assignatura contemplen un ampli
ventall d'accions diferents a fi de donar resposta a l'assoliment de les competències
assignades, i que impliquen el desenvolupament de diferents tipus de capacitats referides a
l'aprenentatge de processos i aplicabilitat d'actituds dins de l'entorn de les organitzacions, a
partir de les activitats següents:






Classes magistrals
Classes expositives
Debat dirigit
Exercicis pràctics
Aprenentatge basat en problemes

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

40 %

50 %

Prova escrita final

50 %

50 %

Assistència i participació

10 %

---

Treballs
l'estudiant

realitzats

per
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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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