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Codi- 
Assignatura 

064601 – Disseny i gestió web en empreses hoteleres 

Curs  3r / 4t Crèdits 3 cr ECTS 

Bloc Temàtic Màrqueting i comercialització 
Tipus 
assignatura 

Optativa 

Hores 
presencials 

12 hores 
Hores de treball 
dirigit 

12 hores 
Hores de treball 
autònom 

63 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Amb aquesta assignatura es pretén introduir a l’alumne en els aspectes més significatius que 
participen en un projecte de disseny web així com en l’ús d’eines estàndards d’edició de 
continguts digitals similars a les professionals. Es tracta de posar en pràctica els 
coneixements adquirits en assignatures com Comercialització i Comunicació Turística o e-
Màrqueting en el sector Hoteler. 

Es cerca la resposta a preguntes com: quins objectius volem aconseguir? Quin és el nostre 
públic objectiu? Quina informació és útil a l’usuari? Quina imatge es vol projectar als usuaris? 
Quin tipus d’interactivitat volem crear amb l’usuari? De quins recursos disposem i quins 
necessitem?. Per a tot això, cada alumne treballa individualment sobre un projecte seguint 
una sèrie de fases pautades al llarg de l’assignatura i presentar, al final, un (prototip) web 
funcional (o pràcticament funcional) de maner similar al procés professional. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG06- Orientar-se al client. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i 
projectes. 

CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i als sistemes de gestió de la 
informació en turisme. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Fer servir eines de comercialització hotelera; Revenue Management, e-màrqueting, 
web 2.0. 



                                              PLA DOCENT 
                Grau de Turisme  

 
 

 

 2 

2. Implementar les principals tècniques de comunicació aplicables a les empreses 
d’allotjament. 

3. Conèixer els efectes de les TIC en els procediments operatius de les empreses 
d’allotjament. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Planificació d’un projecte web 

a. Planificació del web. Aspectes bàsics 

b. Anàlisi de la competència 

2. Organització i estructura d’un lloc web 

a. Arquitectura de la informació 

b. Eines 

3. Disseny (gràfic) i edició d’una pàgina web 

a. El disseny de la interfície 

b. Editors web 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

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 expositives 
• Estudis de casos 
• Exercicis pràctics 
• Treball per projecte 

Aquesta assignatura es realitza en modalitat semipresencial. Això vol dir que l’aprenentatge 
es realitza en un major nombre d’hores fora de l’aula en un 84% del temps de dedicació. 

Al llarg de l’assignatura, es treballa sobre un projecte web individual des de l’inici i que 
l’alumne va desenvolupant a partir de les diferents activitats plantejades. Les sessions 
presencials tenen l’objectiu de resoldre dubtes i fer-ne explicacions teòrico-pràctiques amb 
demostracions de prototips i casos reals per aquells conceptes de major dificultat. 
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L’alumne/a haurà de planificar les seves sessions d’estudi a partir del calendari proposat 
d’activitats des de l’inici del curs tenint en compte que el treball fora de l’aula suposa 
autodisciplina i compromís en el treball. Cal tenir en compte l’alt grau d’aplicabilitat i 
pràctica del contingut. 

Les activitats es desenvolupen individualment o en grup segons les indicacions establertes 
pel professor/a. El professor/a serà el dinamitzador/a de l’aprenentatge aií com el tutor/a 
responsable de resoldre els dubtes quant a contingut i avaluar les diverses activitats 
plantejades, tant de forma individual com en grup. 

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. 

En aquest sentit l’estudiant serà avaluat de forma continuada durant el curs ja que es treballa 
per projecte. 

Avaluació Contínua no presencial: 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 de presentar les activitats 
obligatòries per tal de ser avaluats. 

A diferència d’altres assignatures, a Disseny i gestió web: 

 
Al treballar per projecte, no es podrà lliurar una activitat si prèviament no s’ha lliurat 
l’anterior. 

Cada activitat haurà d’obtenir una puntuació mínima de 4 per tal que es comptabilitzi per a 
la nota d’Avaluació Contínua. L’estudiant tindrà opció de millorar qualsevol activitat 
obligatòria suspesa abans de lliurar la següent. En aquest cas, la nota màxima possible serà 
de 5. 

Caldrà haver puntuat l’AC almenys amb una nota de 4 i aprovat la Prova final per tal de 
superar l’assignatura seguint les ponderacions de les activitats establertes. 

Els exercicis, a diferència de les activitats, no són de presentació obligatòria, però també 
puntuen. Malgrat tot, no es podran recuperar. 

L’AVALUACIÓ ÚNICA (AU) d’aquesta assignatura és totalment 
COINCIDENT amb L’AVALUACIÓ CONTÍNUA (AC), per la qual 
cosa no cal fer sol·licitud d’AU. 
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Al final del quadrimestres es realitzarà una prova escrita individual presencial i obligatòria. 

Activitats Tipus 
Continuad
a 

 
Setmana 
d’entrega  

Exercici 1 Vídeo presentació Individual / Grupal   Setmana 2 

AC1 – Presentació del projecte Individual   Setmana 4 

Exercici 2 Blueprint Individual / Grupal   Setmana 6 

Exercici 3 Wireframe Individual / Grupal   Setmana 7 

AC2 – Prototip Individual   Setmana9 

Exercici 4 Disseny pàgina d’inici Individual / Grupal   Setmana 11 

AC3 – Projecte Web Individual   Setmana 14 

Exercici 5 Coavaluació Individual / Grupal    

Prova individual final Individual 40%   

     

 
Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota final mínima de 
“5”, sempre i quan l’estudiant hagi realitzat la prova/es o treball/s individuals establerts a 
l’assigantura. Aquesta prova/es o treball/s final han d’estar qualificades amb un mínim de “4” 
per a poder calcular la mitjana de totes les activitats d’avaluació realitzades durant el curs. 

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 serà imprescindible haver obtingut una qualificació 
final de l’assignatura entre “4-4.9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s finals 
individuals del curs. 

El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas 
que la nova prova d’avaluació sigui aprovada i, en qualsevol cas, la qualificació màxima serà 
de “5”. Aquesta qualificació farà mitjana amb la resta de qualificacions de les activitats 
d’avaluació que hagi realitzat l’estudiant durant el període lectiu corresponent, tenint en 
compte els percentatges establerts en cada assignatura, configurant la nota final de 
l’assignatura. 
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