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En aquesta assignatura es realitza una aproximació a les sinergies existents entre el 

desenvolupament de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en turisme i la 

generació de valor en les activitats turístiques. A partir de la identificació de les 

dimensions de la RSC i dels grups d'interès participants en turisme, es mostra com 

la RSC contribueix a la creació de productes turístics sostenibles i a la generació de 

valor per als turistes. Així mateix s'identifiquen els models de negocis turístics que 

incorporen el desenvolupament de la RSC com a estratègia de competitivitat i 

sostenibilitat. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG5 - Emprendre projectes innovadors i creatius. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE2 - Dissenyar i implementar estratègies comercials i de comunicació que donin 

resposta a les noves oportunitats de negoci emergents en el sector. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Comprendre el concepte de RSC com a oportunitat de desenvolupament 

sostenible de les empreses i activitats turístiques. 

2. Conèixer els diferents àmbits de desenvolupament del concepte de 

responsabilitat en les empreses turístiques. 

Codi- Assignatura 590022  La responsabilitat Social Corporativa en Turisme 

Curs  1 Crèdits 3 ECTS 

Bloc Temàtic 
Costumer 

experience 

Tipus 

assignatura 
Optativa 

Hores presencials 21 hores 
Hores de treball 

autònom 
54 hores 
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3. Identificar els instruments per a la implantació, mesura i millora contínua de la RSC 

en el sector turístic.4. Implantar estratègies de fidelització dels clients sobre la 

base de la RSC com a element diferenciador. 

 

L'assignatura es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter 

teoricopràctic, en els quals es tracten els diversos continguts prèviament definits. 

Es realitzen estudis de casos que contribueixen a contextualitzar els conceptes 

tractats en cada tema. La participació activa dels alumnes serà fonamental per al 

seguiment de les assignatures.L'assignatura és impartida per un equip de professors 

i professionals en actiu dels àmbits vinculats amb la responsabilitat social i el 

desenvolupament sostenible en turisme, així com coordinadors responsables de les 

assignatures, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un 

seguiment i aprofitament òptim del curs. 

 

compte les diferents competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden  

Avaluació Contínua - aprenentatge és avaluat a través 

semestre i una avaluació individual fina

 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe 

senyament - 

individual final. 
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Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitar-

 

 

Sistemes d'avaluació Continuada Única 

 55 % 60 % 

Prova escrita individual 40 % 40 % 

 

individual final. 

 

dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

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  
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