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Codi- 
Assignatura 

063217 – Organització d’Empreses turístiques i gestió de les persones 

Curs  3r Crèdits 6 ECTS 

Bloc Temàtic 
Organització Empresarial i 
Gestió de Recursos Humans 

Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 48 hores 

Hores de treball 
dirigit 

48 hores 
Hores de treball 
autònom 

54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura presenta els principis bàsics per a la planificació d’una empresa 
turística, incorporant els elements més actuals d’organització, coordinació i supervisió, 
per tal de garantir la seva sostenibilitat i maximitzar l’eficiència dels seus resultats, 
mitjançant la implementació d’una cultura del treball basada en la qualitat, la 
responsabilitat i l’esforç per tal d’aconseguir la satisfacció dels clients i accionistes – 
d’acord amb una visió sostenible del turisme i promovent un treball en equip eficient i 
motivador. 

En aquest sentit, es presta especial atenció a la gestió de les persones com a recurs 
estratègic dins l’empresa i la necessitat d’una correcta planificació de treball, reconeixent 
la importància de tots els processos que conformen aquesta cadena organitzativa: 
selecció, compensació, entrenament, engagement... 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB04- Els estudiants han de ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i 
solucions tant a audiències especialitzades com no especialitzades. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG02- Posseir visió de negoci. 

CG04- Tenir compromís ètic 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE07- Planejar, organitzar, gestionar i controlar les diferents tipologies d’organitzacions 

turístiques. 
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CE15- Planejar i gestionar el recursos humans de les organitzacions turístiques. 

CE17- Entendre i implementar estàndards de qualitat en els preus del servei turístic. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Analitzar els canals apropiats per a facilitar les relacions entre les diferents unitats o 

subsistemes d’una empresa. 

2. Dur a terme treball en profunditat relatiu a la comunicació dins d’una companyia i les 

eines per a la seva gestió. 

3. Conèixer els conceptes i les eines més actuals per a la planificació, organització, 

direcció, coordinació i control. 

4. Entendre els diferents models organitzacionals de les empreses turístiques. 

5. Planejar, organitzar, dirigir, coordinar i controlar els diferents departaments de les 

empreses turístiques. 

6. Dissenyar una estructura organitzacional flexible capaç d’adaptar-se a les condicions 

de l’entorn. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Visió Estratègica 

1.1. Cultura Corporativa 

1.1.1. Missió, visió, valors i propòsit 

1.1.2. Ètica corporativa i codis de conducta 

1.2. Introducció al CSR i Sostenibilitat 

1.2.1. Definició de CSR 

1.2.2. Teories 

1.2.3. Relació amb la sostenibilitat i el Turisme Sostenible 

1.2.4. United Nations Global Agenda 2030 

1.3. Dimensió Social 

1.3.1. Drets Humans 

1.3.2. Donacions Corporatives i Social Business 

1.3.3. Introducció a una gestió dels RRHH sostenible 
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1.4. Dimensió Econòmica 

1.4.1. Desenvolupament comunitari 

1.4.2. Cadena subministrament 

1.4.3. Impactes negatius del turisme 

1.4.4. Discurs sobre la corrupció 

2. Introducció a la organització de negocis 

2.1. Teories organitzacionals 

2.1.1. Revolucions industrials 

2.1.2. Teories organitzacionals: Clàssica i Neoclàssica 

2.1.3. Teories organitzacionals: Sistema 

3. Fonaments de l’estructura organitzacionals 

3.1. Anàlisi de l’entorn 

3.2. Definició de l’estratègia 

3.3. Avantatges competitives i les seves estratègies 

3.4. Les cinc forces de Porter 

3.5. Tipologies d’organitzacions 

3.6. Tipologies d’agrupació de departaments: estructures 

3.7. Control de mecanismes 

3.8. Creixement extern: tipus, avantatges i desavantatges 

4. Gestió de Qualitat 

4.1. Definició de Qualitat 

4.2. Gestió de Qualitat 

4.3. Cost de la qualitat 

4.4. Principis de la qualitat 

4.5. ISO 9001 

4.6. PDCA Cycle 

4.7. EFQM 

4.8. Kaizen Cycle 

5. Organització de la feina i planificació de llocs de treball 

5.1. Funcions clau del Responsable de RRHH 

5.2. Fases de la planificació de llocs de treball 
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5.2.1. Anàlisi 

5.2.2. Descripció 

5.2.3. Avaluació 

6. Adquisició de talent, employer branding i procediments de contractació 

6.1. Captació 

6.2. Reclutament 

6.3. Seleccionar 

6.4. Estratègies d’Employer Branding 

7. Polítiques de compensació i remuneració 

7.1. Definició, mètodes i principis 

7.2. Components per a definir les polítiques de remuneració i salari 

7.3. Dimensions de la motivació humana 

7.4. Perspectives i criteris per a desenvolupar un sistema de remuneració corporatiu 

7.5. Convenis col·lectius 

7.6. Mesurament del salari net i brut. Càlcul de taxes i Seguretat Social 

8. Entrenament i desenvolupament corporatiu 

8.1. Conceptes, importància, nivells i pla d’entrenament 

8.2. Mètodes d’entrenament 

8.3. Gestió del desenvolupament dels treballadors 

8.4. Avaluació de competències 

9. Gestió del gènere 

9.1. Fites del feminisme 

9.2. Conformitat 

9.3. Diferència de salaris entre gèneres i igualtat 

9.4. Sostres de vidre i barreres per la les dones per tal d’ocupar posicions de poder 

10. Gestió de la diversitat 

10.1. Prejudicis inconscients 

10.2. Tres paradigmes de la gestió de la diversitat 

10.3. Foment d’un entorn de treball positiu i els seus reptes 

10.4. Categories i elements de la diversitat 

10.5. Fases d’implementació 
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11. El rol de la direcció 

11.1. Nivells de direcció 

11.2. Tipus de poder 

11.3. Estils de direcció 

11.4. Tipus de direcció 

11.5. Característiques i diferències entre direcció i lideratge 

11.6. Relació amb el lideratge ètic i la intel·ligència emocional 

 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

La metodologia d’aprenentatge està dissenyada per a combinar l’aproximació teòrica dels 
continguts amb l’aplicabilitat pràctica en el camp del turisme. 

Es recomana la presencialitat a les classes per un correcte diagnòstic de l’assignatura, però 
la responsabilitat i decisió última recau sobre l’estudiant. En cap cas s’oferiran prorrogacions 
individuals en l’entrega dels exercicis al llarg del curs. Les dates de les entregues s’acordaran 
durant les sessions presencials; això significa que l’alumne té la responsabilitat de conèixer 
l’evolució del programa. 
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La metodologia d’aprenentatge d’aquesta assignatura forma part del sistema d’avaluació 
que té en compte un aprenentatge continu, no momentani, en constant recerca i valoració 
de l’esforç per tal d’assolir un aprenentatge al llarg de la vida. 

Les metodologies d’aprenentatges planificades per aquesta assignatura contemplen 
diverses activitats que contribueixen al desenvolupament de les habilitats relatives al curs. 
Algunes d’aquests activitats que es desenvoluparan són: 

• Lectures 

• Debats 

• Exercicis pràctics de recerca 

• Classe inversa 

• Jocs de rol 

• Estudi de casos 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un 
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una 
avaluació individual final. Els estudiants han d’assistir a les classes per tal de ser avaluats 
mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden 
escollir ser avaluats a través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament - aprenentatge 
és avaluat mitjançant l’avaluació de totes les activitats i una prova individual final. Per acollir-
se en aquesta modalitat cal sol·licitar-ho a través de l’apartat d’avaluació del Campus Virtual 
dins dels primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura. 
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Activitats Tipus Continuada Única Setmana d’entrega 

Activitat 1 
Individual / 
Parelles 

10% 10% Setmana 4 

Activitat 2 (cont.) Grupal 10% - Setmana 5 

Activitat 2 (única) Individual - 10% Setmana 10 

Activitat 3 
Individual / 
Grupal 

10% 10% Setmana 11 

Atenció i 
participació a classe 

Individual 10% - Tot el curs 

Projecte Final 
Grup CA / 
Individual SA 

10% 30% Setmana 15 

Prova final Individual 40% 40% Setmana 19 

 TOTAL 100% 100%  

 

Per tal d’aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota mínima de 
“5” a la prova individual final. 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per tal 
d’optar a una reavaluació de l’assignatura i poder presentar o realitzar una nova evidència 
d’avaluació, serà imprescindible complir alguna de les següents condicions: 

A) Haver obtingut una qualificació igual o superior a 5 de mitja de les activitats dutes a 
terme al llarg del semestre sense tenir en compte la prova final (sigui avaluació 
contínua o única) i haver-se presentat a la prova final. 

B) Haver assolit una qualificació mínima de “4” de nota final de l’assignatura. 
 

La màxima qualificació en el cas de la reavaluació a la que es podrà optar és un “5” de nota 
final de l’assignatura. 
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