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Codi- Assignatura 590003 – Direcció estratègica 

Matèria Administració i direcció d’empreses turístiques 

Tipus assignatura  Obligatòria Crèdits 6 cr. ECTS 

Hores presencials 42 hores 
Hores de treball 

autònom 
108 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

L’assignatura pretén el desenvolupament d’habilitats estratègiques bàsiques en els 

participants amb l’objectiu de que puguin reflexionar sobre els problemes reals de les 

empreses turístiques, establir criteris d’anàlisi qualitatius i quantitatius, dissenyar solucions 

alternatives i prendre decisions que permetin assolir la implantació de solucions 

estratègiques. 

Un cop els participants han adquirit certes habilitats estratègiques, se’ls induirà a formular 

estratègies completes i coherents que donin resposta als canvis del mercat, la competència, 

la tecnologia, l’entorn sociopolític i l’organització en sí mateixa. Entendre l’empresa com un 

sistema holístic en el qual totes les polítiques de l’empresa s’hauran de coordinar i integrar de 

manera simultània i interdependent. D’aquesta manera, es podran integrar a les decisions 

estratègiques àmbits com els recursos humans, la reputació online i d’altres. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de 

formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions 

sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i 

judicis. 

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar 

estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG1 – Orientar-se al negoci. 

CG2 – Exercir el lideratge. 

CG7 – Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, 

interpretant i avaluant els resultats obtinguts amb esperit crític. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE1 – Definir les polítiques necessàries per a la consecució dels objectius derivats de l’anàlisi 

estratègic de l’empresa. 
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CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. El pensament estratègic. 

2. El procés de decisió estratègic. 

3. L’anàlisi previ a l’estratègia. 

4. Estratègia d’empresa. 

5. Desplegament, implantació i seguiment de l’estratègia. 

6. Implicant a les persones. 

METODOLOGIA 

L’assignatura es basa en sessions presencials expositives, de caràcter teòrico- pràctic, on 

s’utilitzen diferents metodologies com l’exposició, el debat dirigit, el treball en grup o les 

activitats d’aplicació. 

La assignatura és impartida per  professors i professionals dels àmbits de la gestió estratègica i 

de la direcció d’empreses turístiques, així com responsables de la assignatura, amb la funció 

prioritària de dinamitzar el procés formatiu garantint un bon aprofitament del curs. 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per par de 

l’alumne en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura. 

En aquest sentit, l’estudiant podrà optar per ser avaluat de forma continua durant el curs o 

mitjançant una avaluació única al final del període establert. 

Avaluació Continuada: consisteix en la valoració de procés d’ensenyament-aprenentatge a 

partir del seguiment continuat durant el curs del treball fet per l’alumne i dels aprenentatges 

que incorpora. Per a poder optar a ser avaluat en aquesta modalitat, farà falta assistir a un 

mínim del 80% de les classes presencials. 

Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert per 

a aquells estudiants que, per raons justificades, no hagin pogut assistir regularment a les 

classes presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les proves que aquesta 

assignatura té assignades per a aquesta modalitat. 

 

 

Reavaluació de l’assignatura 

En el cas que l’estudiant no assoleixi els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, té l¡opció 

de seguir un procés de reavaluació que ofereix la possibilitat de demostrar novament la seva 

capacitació per a adquirir les competències associades a aquesta assignatura. 

Sistemes d’avaluació Continuada Única 

Treballs realitzats per 

l’estudiant 

40 % 

 

40 % 

Prova escrita individual final 60 % 60 % 
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