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Informació general de l'assignatura

Denominació RUTES TURÍSTIQUES

Codi 12431

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió
d'Àrees de Muntanya

1 OPTATIVA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació GOMEZ MARTIN, MARIA BELEN

Departament/s -SENSE DEPARTAMENT-

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CORS IGLESIAS, MARTI marti.cors@ub.edu 1,5

GOMEZ MARTIN, MARIA BELEN bgomez@ub.edu 1,5

PAUL AGUSTI, DANIEL daniel.paul@udl.cat 0

Objectius acadèmics de l'assignatura

Abordar l'ús de les rutes turístiques com a projectes dinamitzadors del territori des d'una perspectiva local i
regional.
Analitzar diferents rutes turístiques. Reconèixer els recursos territorials susceptibles de ser objecte de rutes
turístiques.
Proporcionar coneixements, tècniques i metodologies per a la planificació, creació i gestió de rutes
turístiques.
Plantejar i definir a partir d'un cas d'estudi real en una àrea d'alta muntanya un producte turístic a partir d'un
itinerari o ruta turística

 

- 

Competències

Bàsiques

B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant
d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom (*)

 

Generals

CG1 Valorar els mecanismes d'interacció de la societat amb el medi ambient en la perspectiva de la
presa de decisions.

CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisi i interpretació de les variables i  fonts
estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.

CG4 Analitzar les dinàmiques de fons de les situacions noves i complexes, dissenyar estratègies
alternatives de resolució i aprofitar el potencial de millores.

 

Específiques
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CE1 Reconèixer, caracteritzar i interpretar la singularitat física i humana de la muntanya i explicar la
diversitat dels territoris de muntanya.

CE4 Identificar les fonts cartogràfiques essencials i aplicar els Sistemes d'Informació Geogràfica a la
realitat física i social

CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat demogràfica.

CE6 Dissenyar projectes de desenvolupament empresarial en el context dels plans i ajudes públiques
per al desenvolupament i promoció de les àrees rurals i de muntanya.

CE7 Dissenyar alternatives de creixement i desenvolupament d'activitats turístiques, aprofitaments
energètics i altres sectors innovadors en àrees de muntanya.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.    Rutes turístiques: Introducció i conceptes bàsics
2.    Rutes en el context de la dinamització turística
3.    La ruta com a producte turístic: Definició, promoció, comercialització i respostes
4.    Les rutes i la seva projecció: Rutes, patrimoni cultural i patrimoni natural

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Pràctica/treballs on-line

Fòrums de debat 5

Pràctiques de problemes 10

Recerca d’informació 5

Estudi de casos 15

Proves de validació Presentació/Prova de validació on-line 3

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura combinarà els continguts teòrics amb l'anàlisi pràctica. La teoria es proporcionarà a l'inici de cada
tema i suposarà la base per a l'estudi de casos i la resolució d'exercicis i supòsits. Les sessions es basaran en la
participació activa dels alumnes per tal d'afavorir tant l'aprenentatge com el desenvolupament  de les habilitats i
competències determinades en el programa.

El caràcter pràctic i aplicat de l'assignatura permetrà plantejar la realització d'un projecte final dirigit relacionat amb
la temàtica i els continguts exposats al llarg del curs.

Sistema d'avaluació

Sistemes d’avaluació
(A CONCRETAR PEL RESPONSABLE)

Treballs de practiques                         30

Informes, memòries de anàlisi o projectes aplicats      50

Participació en fòrums i altres activitats on-line      10

Registres d’ús del campus virtual       10

Proves d’autoseguiment            0
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Validació on-line                  0
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