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Turisme
Grau en Turisme

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre 
orientatiu de places: 120

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat 
d’aquesta mateixa guia.

Estructura general 

ECTS per tipus d’assignatures Total

Formació bàsica  66
Obligatòries  111
Optatives  30
Pràctiques externes  12
Reconeixement acadèmic  6
Treball final de grau  15
Total de crèdits  240

Mòduls al llarg de la carrera 
B (bàsics), O (obligatoris), OP (optatius),RA (reconeixement acadèmic), TFG 
(treball final de grau) PE (pràctiques externes)

Mòdul  Crèdits
Fonaments i dimensions del turisme  30 B
Tècniques financeres i comercials 
de l’empresa turística   12 B
Tècniques turístiques  12 B
Gestió d’allotjaments, intermediació 
i distribució turística  12 B
Llengües estrangeres aplicades al turisme 36 O
Destinacions turístiques  24 O
Direcció estratègica d’empreses turístiques 12 O
Recursos i productes turístics  27 O
Organització i gestió de l’empresa turística 12 O
Optatives   30 OP
Pràcticum   12 PE
Treball final de grau  15 TFG
Reconeixement acadèmic  6 RA
Total  240

Estructura per cursos

Assignatures de primer curs  Crèdits
Introducció al turisme  6
Comptabilitat d’empreses turístiques  6
Dimensió econòmica del mercat turístic  6
Dimensió socio-cultural del turisme  6
Dimensió jurídica del turisme  6
Dimensió territorial del turisme  6
Màrqueting turístic   6
Tècniques informàtiques i comunicatives  6
Llengües estrangeres aplicades al turisme  12
Total 60

Assignatures de segon curs Crèdits
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques 6
Tècniques quantitatives i qualitatives 
aplicades al turisme   6
Ordenació i planificació del territori  6
Promoció i informació de les destinacions 6
Gestió econòmica i control d’empreses turístiques  6
Organització d’empreses turístiques 6
Gestió d’allotjaments i restauració 6
Gestió d’intermediació, transport i distribució  6
Llengües estrangeres aplicades al turisme 12
Total 60
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Assignatures de tercer curs Crèdits
Recursos turístics i sostenibilitat 4
Patrimoni de les destinacions 4
Gestió del patrimoni cultural  3
Administració pública dels recursos  4
Itineraris i Guiatges   3
Emprenedoria i innovació 3
Viatges combinats 3
Comercialització de nous productes 3
Economia turística i gestió pública 6
Direcció estratègica 6
Màrqueting estratègic 6
Optatives 3
Llengües estrangeres aplicades al turisme 12
Total 60

Assignatures de quart curs Crèdits
Optatives  27
L’oferta d’optatives varia cada any entre aspectes tant 
diversos com Direcció hotelera, Gastronomia i enolo-
gia, Guiatge turístic, Turisme solidari i de cooperació, 
Oficines de turisme i tècnics locals, Protocol d’esde-
veniments, Turisme 2.0, Turisme esportiu, Viatges i 
viatgers,... sota el nom de MENCIONS.
Pràcticum  12
Treball final de grau  15
Reconeixement acadèmic  6
Total 60
Per a més informació podeu consultar l’apartat de graus de www.udg.edu/ft

Sortides professionals

Entre els diferents àmbits professionals als quals es pot 
accedir amb el Grau en Turisme destaquen: les empreses 
d’allotjament turístics (hotels, càmpings, clubs de vacances, 
allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes 
d’empreses d’allotjament...), encàrrecs de gestió i d’alta 
direcció empresarial; les empreses d’intermediació, com 
agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, 
majoristes i tot tipus d’empreses vinculades (central de 
reserves); les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, 
per carretera i ferroviari, així com a empreses d’altres serveis 
logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, 
assegurances o banca.
Així mateix, un del àmbits més rellevants és el de la gestió 
i planificació d’espais turístics, ja sigui en l’àmbit local, 
comarcal, autonòmic, estatal o internacional, desenvolupant 
tasques d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), 
tècnics turístics, tècnics culturals, product managers, 
assessors, consultors, promotors, dissenyadors de productes... 
En l’àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar 
tasques associades a la informació turística (ja sigui en oficines 
de turisme o donant un servei directe exercint de guia de 
turisme), i tasques vinculades a la publicitat i màrqueting 
(agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres 
d’iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions...). 
Dins de l’àmbit de l’oci i del temps lliure, que configura 
l’anomenada oferta complementària, un graduat en turisme 
pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, 
centres d’interpretació, conjunts monumentals, monuments, 
parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, 
clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d’animació, 
estacions d’esquí i de muntanya, empreses d’organització 
de congressos, empreses d’esports d’aventura o complexos 
recreatius i comercials.
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