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Can sell Social

March, secretari del Consell Social de la Universitat de

CERTIFICO: Que en la reun ió la Comissió Academice, dula a l erme el dia 27 de
novembre de 2013, degudam enl convocada, sola la presidencia del
Sr. Francesc Boada, president de la Comissió, amb ass tstencía d'un
nombre de membres suñclent per a la presa d'acords, segons la
normativa que regeix les seves funcions, es va prendre, entre d'a ltres,
I'acord següent:

APROVAR la modificació deis plans d'estudis d'ensenyaments de Grau
següents:

- Biologia
- Bioquímica
- Biotecnologia
- Ciencles Amb ientals
- Cíenc íes Políti ques
- Dret
- Enginyeria Biomédica
- Odonto logia
- Turisme
- Antropologia Social i Cult ural

d'acord amb la documenta ció que s'acompanya

1, perqué en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongu in, signo
aquest cert ificat, tot indicant que I'aeta on figura aquest acord no s'aprovará fins la
propera sessl ó,

Barcelona, 27 de novembre de 2013
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Proposta del Pla d 'Estudts de l Tit o l de Grau en TURISME (Modificacló curs 20 13-14)

Total de crédl ts del títcl de ereu: 240

1r Curs

Codl Asslgnatures Semestre ECTS TIPUS Codl Materia
('1 (ettdl ts material

360511 Turisme global 1 - 2 9 06 210249 (27)
360506 Economía turística 1 - 2 6 F6 210245 11 81
360508 Oret turistt c 1 - 2 6 F6 210246 (6l
360510 ü eoaraña del turlsme 1 - 2 6 F6 210248161
360513 Turlsme i oatrtmoni. 1 - 2 6 F6
360505 Com tabtlttat en les emcreses turistiques 1 - 2 6 F6 210245 11 81
360503 Bases de ta tovesneecté en turisme 1 - 2 6 F6 210244 {l8 1
360516 Introducd ó a l' espedalita t de direcdó

1 - 2 6 06 210249 (27 )hotelera I turística
3605 51 Comunicactó en angles en turisme : nivell (' ¡Anual 9 06 210260 (33 )Iníctacfó

TOTAL CRÉDITS PER CURS 60 F6: 36 .
06:24

2n Curs

Codi Assignatures Semestre ECTS TlPUS Codl Materia
(' 1 (a fdtts matma l

360512 Mobititat turísti ca 1 -2 6 0 6 210249 (271
360509 Política turística 1 - 2 6 F6 21024 7161
360515 Anatisis de les destinactons turistí ues 1 - 2 6 06 210249 (27)
360507 Gestio económtca-ñnancera en les

1 - 2 6 F6 210245 (1 8)
emoreses turisttoues

360502 Marauetinll estratestc 1ooeratiu. 1 - 2 6 F6 210244 (181
360891 Investígactó de mercats 1 - 2 6 F6 210244 1181
360518 Pract icum 1: iniciacio l' ) Anua 9 PR-06 210251 (18)
360552 Comunicacio en angtes en turisme: nivell

l"l Anua 9 06 210260 (33)
intermedi

361399 Comunlcadó en segona llengua
\0. Anua 6 08 210260 133)es tr angera

TOTALCR~DITS PER CURS 60 F6 :24 +
06:27 +

PR:9

3r Curs

Codl Assignat ures ob llgatbries comuns al Semestre ECTS TIPUS Codi Materia
tito l 1' 1 (ufdtts matiril)

360501 Comercíetítzació ; comuntcacíó turística 1 - 2 6 06 210252 (18)
360504 Organitzad o d'empreses turísttques i 1 - 2 6 06 210252 (18)gesti ó de les pe rsones
360553 Comunicacio en angtes en turisme: nive ll CO l Anua 9 06 210260 (33)

avancat
360519 Practi cum 11 : imolicadó 10¡ Anua 9 PR-06 210251 (18)

TOTAL CR~DITS PER CURS 30 06:21 +
PR:9

,
TIPUS DEMAIT RIA:
FB • Formacló Báslcal FU Formacló Básica UB I 08 • obligatoria I OT • optat iva de{ grau I OTM · optativa d' menció ' PR·08 - pract iques
extemes obligator~1 PR·OT • prac tiques optatives l TR - t reball final de grau

FU branca orincloal l n I ~l C,. \ :) 1 _l"(J . ¡{~



Mendó Direcció Hotelera

Credits optatiusa superar en 3r curs Semestre ECTS TIPUS Codi Materia
('1 (a idlts INttril)

360536 Gestió d'aUotiament 1 - 2 6 OTM 210257 24
360543 Gestió de la restauració 1 - 2 6 OTM 210258 (15)
360538 Orgenitzacíó hotelera 1 - 2 3 OTM 210257 (24
ocrenves de erau 15 OT
TOTAL 30

Mencl6 Direcció Turistica

Credlts optatlusa superar en 3r curs Semestre ECTS TlPUS Cadl Materia
('1 (credits matH1a)

360521 Plantñcactó turística 1 - 2 6 OTM 210254 (24
360526 Emoreses de servéis tunstics 1 - 2 6 OTM 210255 18
360532 Creacló de roductes turtstics.vculturels 1 - 2 3 OTM 210256 18
Ootattves de erau 15 OT
TOTAL 30

4rt Curs

Cadl Assignatures oblígetórtes comuns al Semestre ECTS TIPUS Codi Materia
ti tol ('1 (a~;ts Il'IIttril l

360517 Oesenvotupament de competenctes
directlves i del esperit emprenedor en el , - 2 6 08 210252 (18)
sector turístic

360520 Projecte final de Grau. 1 • 2 30 TR 210253 (30)
TOTAL CREOITS PERCU RS 36 08:6 +

TR:30

Menció Direc cí ó Hotelera

Credits optatius a superar en 4rt curs Semestre ECTS TlPUS Cadi Materia
('1 (crfdits matina)

360541 Oirecció estrategfca i financera en 1 - 2 6 OTM 21 0257 (24)organitzadons turístiques
360547 Revenue meneaenent 1 - 2 3 OTM 210259 (15)
O tatives de grau 15 OT
TOTAL 24

Menció Dlreccló Turistica

Crédits optatlus a superar en 4rt curs Semestre ECTS TIPUS Codi Materia
(' 1 (aidlts Il'IIttrilj

360531 Gestló roiectes turístics 1 - 2 6 OTM 210256 (18)
360525 Desttnacíons turístlaues 1 • 2 3 OTM 210254 (24)
O tatt ves de areu 15 OT
TOTAL 24 -

~

(-1Enel cas que consti ter I 2n semestre indica que elsemestre concretd'Impertícté de I'assignatura es deflnira tenint en ccmpte la
disponibilltat de recursos materials i docents en el semestre,

TIPUSDEMATtRIA:
FB • Formadó Bá.sical FU FonnacióBá.sica UB I OB• obligatOria I OT · optativa Ól!'I. grau I OTM- optattva d'menció , PR·OB- pr.ir.ct~es

extemesoblltat6ries1 PR·OT - practiqU4!i optattve5f TR - treball finalde grau - ' ,

FBbranc.a DÓllCioal I ' 1_.'1: : .\.' Ll
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ITit ol de Gr.u en üreu en Turisme

Número de credtts optatlus totals a superar per
I' estudlant
Número de credns optat ios que figuren en la memOria ANECA de( t itol
(1 )

MENCIDNS I INTENSIFICACIDNS

Forma en que ha de cursar e ts credits optatius l' es tudian t per a l'obtenció de mencions i intensificacions que s' hagin
de reflectir en el Suplement Europeu al Títot.

Cal concretar e l núme ro de credíts optatlus que es vinculen a les rnenctons (l lntensi flcadons) respecte als credtts
t otals optatlus defi nit s en la ttt utactó (memori a ANECA). En el cas que no tots e ls crédtts optatius deflnits en la
t ltulacló estiguin víncutats a l'obtencfó de la menci ó, lntensiflcació, ca l omplir e l quadre "Optatlvitat vinculada al
grau" d 'aquest apartat.

La suma de crédít s vinculat s a la me ncló (1 int ensificacló) + e ts credits optati us vinculats al grau han de ser e l total
de credtts optatius deñ ntt s en la tituladó (1).

Forma d'assolir els credtts optatius vincutats a I'obtendó de les mencícns
(en el cas de tltols que cterefxtn mendó + intensificació cal efegtr en aquest apartat tates les possibilitats de
mendó + int ensificad ó prevtstes)
Nom mencio: Mendo en OIRECCI HOTELERA I OE RESTAURACI

Número de crédtts optatius vinculats a la mencló: 24 credits

Mate ries i credtts a superar en cadascuna d'elles i / o assfgnatures que configuren la mend ó (cal indica r si hi ha
assigna tures optatives oblígades per a obtenir la me nció)

24 credtts superant amb les següents assignatores optatives:

MATERIA OPTATIVA: 21 0257 GE5TIÓ HOTELERA (24 crédits)
Asslgnatures obltgatóríes d 'aquesta materia :
360536 Gestió d'aUotjament (6 credtts}
360538 Organltzadó hotelera (3 créd tts)
360541 Oirecció estrategtca i financera en organitzaclons turístiques (6 credtts)

MATERIA OPTATIVA: 210258 GESTIÓ DE RESTAURACIÓ (' Scrédits)
Assignatures obtigat óries d'aquesta materia:
360543 Gestló de la restauració (6 creons)

MATERIA OPTATIVA: 2' 0259 GESTIÓ DEL MARKETING HOTELERO (15 credits ]
Assignatures oblígatórtes d'aquesta materia:
360547 Revenue management (3 crédrts)

Nom mendo: Mendo en OIRECCI TURISTICA

Número de credtts optatius vtnculats a la menct ó: 24 cr édtts

Materies i credits a supera r en cadascuna d' eües i / o assignatures que configuren la mend ó (cal Indicar 51 hi ha
asslgnatures cpta tives obtígades per a obtenir ta menció)

24 cr édtts superant amb les següents assignatures cpteuves:

MATERIA OPTATIVA: 2' 0254 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL DESTI TURISTlC (21 crédlts)
Assignatures obligatórtes d'aquesta materia :

TIPUS DE MATERIA:
FB - Fonn ació Báskal FU Form ació Báska UB I OB - obligatOria I OT • optativa del grau I OTM · optattva d 'mend ó I PR·OB· practiques
extemes obli!latOries I PR·OT • practiques optatives l TR· trebaü final de !Irau



360525 Destinactons turtsttques (3 credtts )

MATERIA OPTATIVA: 210255 GE5TI6 O'EMPRE5E5 I 5ERVEI5 TURí5TIC5 (18 credtts]
Assignatures obligatóries d 'aquesta materia:
360526 Empreses de se rveis turistics (6 credi ts}

MATERIA OPTATIVA: 210256 GESTI6 OE PROYECTE5 TURI5TIC5 (18 credtts}
Assignatures obtigatóries d ' aquesta materia:
360532 Creació de productes t urísti cs -culturats (3 crecttsj
360531 Gestió nrctectes tu ríst tcs (6 credtts¡

Forma d'assollr e ls crédits optatius vlnc ulats al grau (ma rqueu l'opd6 que es correspon a l vostre t itol en e l
cas aue no tots e ls credits cctattus de la titulació estieuin vinculats a la mend6\ .

Número de credtts cptattus vinculats al grau: 30 credtts

X Opció 1: Supe rant qualsevol assignat ura optativa ofertada pel titol de grau

Reconeixement Academíc (máxim 6 credtts)
Opcio 2: Superant un núme ro determinat de credtts de les materi es optatíves del tttot de gra u que
s' indiquen a continuactó .
Materi es i credits a supera r en cada scuna d'eUes indicant si e ls cred its són el mínim l/o el maxim a
superar:

__o

e ____---
TlPUS DE MATtR!A:
Fa · Formad ó Báslca l FU Formad ó Básica UB I OB• obligat Oria I OT · opta tiva del grau I OTM· optativa d 'menció I PR·OB- practiques
extemes obligatOriesI PR-OT • practiques optat ives l TR· treo att fina l de grau

FBbranca concrcat I f i; .: ~ " , J ' ,"(, ,,( " ,




