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Codi- Assignatura 590018 – Direcció d’operacions: Planificació i gestió- 

Matèria Disseny i comercialització dels serveis turístics 

Tipus assignatura  
Optativa de menció en 

direcció d’esdeveniments 
Crèdits 6 cr. ECTS 

Hores presencials 42 hores 
Hores de treball 

autònom 
108 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

En aquesta assignatura l’alumne aprendrà el procés de planificar, dirigir, gestionar i dissenyar 

projectes nacionals i internacionals de diferent tipologia des de la petició del client (RFP o 

Request for proposal) al tancament, passant pel pre esdeveniment (planificació), 

l’esdeveniment (dissenys i coherència de continguts) i el post esdeveniment (avaluació de 

resultats). L’alumne, també, entendrà la importància d’elaborar o interpretar un bon briefing 

i un bon cronograma i coneixerà els documents i eines que s’utilitzen per a garantir el control 

absolut sobre la producció. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG3 – Capacitat d’organització i planificació. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE7 – Planificar, coordinar i controlar els processos organitzatius i de servei en totes les àrees 

d’un esdeveniment. 

CE9 – Aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les empreses i les activitats i 

projectes turístics. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Planificació d’un esdeveniment corporatiu. Fases i terminologia. 

2. Sistemes de gestió per a esdeveniments. 

3. La producció, el producer. 

4. Disseny d’espais. 

5. Producció tècnica. 

6. Planificació d’un esdeveniment associatiu. 

7. Planificació d’esdeveniments musicals. 
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METODOLOGIA 

L’assignatura es basarà en sessions de treball presencials de caràcter teòric i pràctic en els 

quals es tractaran els diferents continguts prèviament definits. Es realitzaran estudis de casos 

que contribueixin a la contextualització dels conceptes tractats en cada tema. La 

participació dels alumnes serà fonamental per al seguiment de les assignatures. 

Les assignatures són impartides per un equip de professors i professionals en actiu del sector 

MICE. 

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. 

 

Sistemes d’avaluació Continuada Única 

Individual: 

- Prova final escrita 

60 % 

 

60 % 

En grup: 

- Presentació d’una 

proposta d’un 

esdeveniment 

corporatiu. 

- Presentació d’una 

proposta d’un 

esdeveniment 

associatiu 

40 % 

20% 

 

20% 

40 %1 

 

 

                                                           
1 En el cas de l’avaluació única, aquesta prova es farà individualment. 
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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. 
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