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Codi- 
Assignatura 

064218 - Desenvolupament de competències directives i de l’esperit 
emprenedor en el sector turístic 

Curs  4t Crèdits 6 cr ECTS 

Bloc Temàtic 
Organització empreses  i 
gestió de les persones 

Tipus 
assignatura 

Obligatòria 

Hores 
presencials 

48 hores 
Hores de treball 
dirigit 

48 hores 
Hores de treball 
autònom 

54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Per una bona gestió, és imprescindible dominar habilitats que permetin l'optimització dels 
processos de presa de decisions de manera que s’incloguin maneres per resoldre un 
problema de manera efectiva, com buscar els seus pros i contres i avaluar les seves 
conseqüències de la manera més ràpida i efectiva, ser capaç d'afrontar un procés de 
negociació de manera efectiva mantenint el clima adequat. 

Els directius de les empreses han de tenir una excel·lent formació acadèmica, però també 
habilitats molt definides per motivar els seus treballadors. En aquest sentit, aquesta 
assignatura pretén treballar competències com l'assertivitat i la intel·ligència emocional de 
manera que permetin a l'alumne, no només gestionar millor als seus equips de treball, sinó 
també oferir un avantatge competitiu a l'hora d'aplicar a un lloc directiu. 

Així mateix, l'assignatura dota l'alumnat dels instruments necessaris per desenvolupar la seva 
capacitat d'emprenedoria i intraemprenedoria com a mecanisme de desenvolupament 
personal i professional. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat.  

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CE02- Analitzar la dimensió econòmica del turisme a nivell internacional.  

CE03- Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques 
dels seus components.  
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE15- Planificar, organitzar, gestionar i controlar los diferents tipus de organitzacions 
turístiques.  

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Comprendre la importància de les competències directives per a la direcció, 
organització i lideratge d'equips en empreses i organitzacions turístiques.  

2. Elaborar un projecte d'emprenedoria on s'apliquin les metodologies científiques de la 
investigació turística, que ajudin a la formulació i implantació d'estratègies 
competitives.  

3. Realitzar projectes d’emprenedoria tenint en compte el seu component econòmic-
financer de les organitzacions turístiques. 

4. Elaborar el projecte d'emprenedoria utilitzant les tecnologies de la informació i de la 
comunicació.  

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Tema.  La comunicació a la empresa. Comunicar el projecte. 

1.1. La comunicació oral a l’empresa 

1.2. La comunicació escrita a l’empresa 

1.3. Com sintetitzar la comunicació a transmetre 

1.4. Presentacions Eficaces 

2. Tema . Emprenedors y pro activitat 

2.1. Emprendre: ¿Crear una empresa o una actitud per la vida professional i 
empresarial? 

2.2. Entrepreneurship: idea de negoci, perfil de l’emprenedor. 

2.3. Intrapreneurship: emprendre en el propi lloc de treball. 

2.4. Casos d'emprenedoria 

3. Emprenedoria i negociació eficaç 

3.1. El negociador ideal 

3.2. La informació com a base de poder 
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3.3. El temps com habilitat 

3.4. L’estratègia i les tàctiques 

3.5. L’estil de negociar 

3.6. Etapes en el procés negociador 

4. Tema. Estratègies de motivació. Rendiment laboral 

4.1. Individu  i comportament 

4.2. La influència de les emocions en el treball 

4.3. Intel·ligència emocional 

4.4. Estrés y salud laboral. Burnout & Engagement 

4.5. Conceptes bàsics del comportament laboral. 

4.6. Anàlisi de problemes i presa de decisions. 

5. Tema. Habilitats de lideratge i eines de direcció 

5.1. Diferència entre” cap i líder” 

5.2. Habilitats del líder 

5.3. Tècniques de lideratge 

5.4. Estils de direcció 

5.5. Anàlisi del nivell de desenvolupament del treballador 

5.6. Entrenament d’habilitats directives 

6. Direcció d’Equips de Treball 

6.1. Diferència entre grups i equips 

6.2. La importància de l’equip 

6.3. Fases del desenvolupament d’equips 

6.4. Habilitats per a treballar en equip 

6.5. Funcions del lideratge grupal  

6.6. Gestió de conflictes 
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METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una 
diversitat d’estratègies per tal de contribuir a desenvolupar les competències 
corresponents. Algunes de les activitats d’aprenentatge que es realitzaran són les següents:  

• Classes expositives 
• Estudis de casos 
• Debats 
• Exercicis pràctics 
• Aprenentatge basat en problemes 

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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Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota mínima de “5” a 
la prova/es 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 a 
optar a una reavaluació d’assignatura i poder presentar o realitzar una nova evidència 
d’avaluació, serà imprescindible complir alguna de les següents condicions:  

A) Haver assolit una qualificació igual o superior a 5 de mitjana de les activitats dutes a 
terme al llarg del semestre sense tenir en compte la/es prova/es final/s (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. 

Activitat 
Modalitat Setmana Avaluació 

Continuada 
Avaluació 
Única (*) 

Treball de recerca. Emprenedor y pro activitat Grupal 6 10% 15% 

Cas pràctic: L'emprenedoria i la negociació Grupal 10 10% 15% 

Cas pràctic sobre comportament personal i professional individual 11 10% 10% 

Exercici  sobre el tema de lideratge individual 12 10% 10% 

Treball de recerca i conclusió sobre emprenedoria i 
treball en equip 

individual 14 10% 10% 

Participació activa individual 15 10 %  

Prova escrita individual   Dates 
examen 

40% 
40% 

   100% 100% 
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