PLA DOCENT
Grau de Turisme
Codi- Assignatura

064517 – Desenvolupament, cooperació i turisme

Matèria

Planificació i gestió del destí
turístic

Curs

Tercer/Quart

Tipus assignatura

Optativa de menció
direcció turística

Crèdits

3 cr. ECTS

Hores presencials

30 hores

Hores de treball
autònom

45 hores

en

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA
Aquesta assignatura permetrà a l’alumne conèixer millor el món del desenvolupament, i en
particular el de la cooperació internacional vinculada al turisme. Després de conèixer què és
i com es manifesta el subdesenvolupament i les diferents concepcions del desenvolupament
i instruments vinculats a la cooperació internacionals, aprofundirem en el rol específic del
turisme com a agent de desenvolupament. Posarem especial atenció en les polítiques i
instruments que posen en el centre d’atenció a les poblacions més desfavorides a nivell
global, i en especial en l’àmbit rural, i com un turisme que dóna el protagonisme a aquests
sectors pot esdevenir un instrument que afavoreixi la millora de les seves condicions de vida.
Un dels àmbits que prioritzarem serà l’anàlisi del turisme comunitari i les seves possibilitats com
a instrument que afavoreixi el desenvolupament.
Paraules clau: Desenvolupament; Sostenibilitat; Cooperació Internacional; Turisme Sostenible;
Turisme Responsable; Turisme Solidari; Turisme Comunitari; Ecoturisme; Globalització; Països
del Sud; Relacions Nord-Sud; Amèrica Llatina; Pro-Poor Tourism; Agents i Instruments de la
Cooperació Internacional; Polítiques de Cooperació; Xarxes de Turisme Comunitari; Touroperadores de Turisme Comunitari; Política Turística; Relacions de Gènere, Enfocament Marc
Lògic, Planificació.
COMPETÈNCIES GENERALS
CG01- Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, sostenibilitat.
CONTINGUTS TEMÀTICS
1. Introducció: Desenvolupament, Cooperació I Turisme.
1.1. Què té a veure el turisme amb el desenvolupament?

2. Desenvolupament i Subdesenvolupament.
2.1. El subdesenvolupament.
2.2. El desenvolupament.
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3.

Cooperació Internacional al aesenvolupament.
3.1. Cooperació internacional al desenvolupament.

4. Cooperació en turisme.
4.1. El turisme en el desenvolupament.
4.2. Polítiques de cooperació en turisme.

5.

El turisme comunitari.
5.1. El turisme comunitari.

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 algunes metodologies a utilitzar de forma general, sense que
aquesta proposta limiti la utilització d’altres que es vegin com a necessàries:







Classes magistrals
Classes expositives
Debat dirigit
Activitats d'aplicació
Resolució de problemes
Exercicis pràctics

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.
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Sistemes d'avaluació

Continuada

Única

Resolució d’exercicis pràctics
avaluables

20 %

Assistència i participació en
activitats externes

10 %

---

Participació en els debats a
l’aula i al campus virtual

15 %

---

Treballs
l’estudiant

15 %

40 %

40 %

60 %

realitzats

Prova escrita final

per

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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