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 Introducció 

En aquest document hi ha informació 
IMPORTANT de cares a l’organització del 
proper curs, la matrícula i els horaris. Us 
demanem que en feu una lectura acurada i 
intenteu entendre tots els elements lligats a la 
matrícula i als horaris. Enguany serà un curs 
diferent als anteriors i això requereix una 
logística diferent. Necessitem la col·laboració 
de tots i totes per a que no hi hagin errors i 
flueixi tot plegat amb la màxima normalitat. 

El document és llarg, perquè cobreix la 
informació de tots els cursos. Us demanem que 
llegiu atentament el que us afecta a vosaltres. 
Sobretot l’explicació dels horaris de cada curs 
(pàg. 6) i el procediment general de matrícula i 
el particular per cada curs (pàg. 14). També us 
hi hem afegit un apartat en el que expliquem 
les fitxes de les assignatures (pàg 27) i els 
criteris d’avaluació (pàg 29). 

Programació del curs 2020-21 

La proposta de programació dels horaris i del 
disseny de les assignatures contempla els 
següents quatre escenaris: 

I. Escenari Presencial: No hi ha cap limitació 
per accedir a la Universitat i es pot disposar 
de les capacitats que teníem a l’inici de curs 
19-20. 

II. Escenari MésPresencialqueVirtual: Es 
combina la docència entre presencial i 
virtual. En general la majoria de professorat 
i estudiantat no tenen problemes per 
accedir a la Universitat, però sí hi ha 
restriccions d’ocupació a les aules. La 
capacitat de les aules queda limitada en un  
50%  i entre les mesures que s’han pres 
només 20 estudiants podran accedir a 
l’aula de MAC.  

III. Escenari MésVirtualquePresencial: Es 
combina la docència entre presencial i 
virtual. Hi ha un cert nombre d’estudiants i 
professors que no poden accedir amb 
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normalitat a la universitat. Les restriccions 
d’ús de les aules només permeten entre un 
15-25% d’aforament màxim. 

IV. Escenari Confinament: La majoria 
d’estudiants i professors no poden anar 
amb normalitat a la universitat i hi ha una 
restricció per sota del 20% de les capacitats 
de les aules. Docència virtual complerta. 

S’ha fet una planificació horària que preveu els 
4 escenaris plantejats anteriorment. En general 
s’ha reconfigurat la docència en dos tipus de 
grups :  

- GG (Grup Gran): tot el grup classe  
- GM (Grup Mitjà): part del grup classe 

equivalent en general a  20 i 30 estudiants, 
que és el màxim que considerem que 
podríem acollir en un aula si passéssim a 
l’escenari II. 

En cada escenari es preveuen les tipologies: 

I. Escenari Presencial: De forma general 
podem preveure la docència del 100% en 

presencialitat excepte alguna assignatura 
concreta. 

GG: Docència presencial. 
GM: Docència presencial. 

II. Escenari MésPresencialqueVirtual: De 
forma general podem preveure una 
docència de més del 50% de presencialitat 
a totes les assignatures. En la majoria de 
casos està al voltant del 65% i en algunes 
arriba al 100%. 
GG Docència presencial a grup reduït 

amb una emissió en directe a la resta 
del grup que la poden seguir en 
contacte amb el grup que està a 
classe. 

GM Docència presencial en la majoria 
d’assignatures. 

III. Escenari MésVirtualquePresencial: De 
forma general podem preveure una 
docència d’entre el 25 i 50% de 
presencialitat a totes les assignatures.  
GG Docència virtual o presencial a grup 

reduït amb una emissió en directe a 
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la resta del grup que la poden seguir 
en contacte amb el grup que està a 
classe. 

GM Docència presencial en la majoria 
d’assignatures cada 15 dies 
alternada amb docència virtual. 
S’elimina el grup D (o A si no hi ha D) 
de docència presencial que és el que 
recull la docència no presencial. 

IV. Escenari Confinament: 100% no 
presencial. Es mantenen els horaris com a 
espai de contacte de l’estudiantat amb els 
professors. 

Premisses amb les que s’ha fet la planificació i 
els horaris: 

a) Ha de ser fàcil passar pels 4 possibles 
estadis en cas de problemes sanitaris. 

- Que el salt de docència presencial a no 
presencial sigui simple. 

- Planificar per a no improvisar el canvi de 
modalitat. 

b) Cal que hi hagi la mínima rotació entre 
aules dels estudiants. Quan es va a una 
aula, preferiblement, s’haurien de fer com 
a mínim 3 hores de classe a tot el grup. 

c) Els estudiants no haurien de venir a la 
facultat cada dia, es preveu com a molt tres 
dies a la setmana amb la dedicació 
setmanal repartida. Com a màxim un 
estudiant pot tenir 6 hores de classe en un 
dia. Preferiblement no ha d’anar a la 
Facultat només per 1h30’.  

d) A més de la capacitat de les aules es pot 
donar la circumstància de limitar 
l’aforament de l’edifici. Hi ha dies en que 
diversos estudiants curs/grau no han de 
venir a la facultat. 

e) Les aules són més limitades que mai. Es fan 
accions per canviar alguns aforaments. No 
està clara la capacitat possible de les aules 
ni si variarà durant el curs. 

f) No podem programar docència cada dia als 
professors. La dedicació a tasques del 
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professor per cada assignatura no hauria 
de superar els dos dies 

g) Es planifiquen els horaris per grups 
d’estudiants en tot un curs sencer. Les 
limitacions amb assignatures suspeses són 
casos particulars que cada estudiant ha 
d’arbitrar. 

h) Que les sessions no presencials siguin de 
qualitat tècnica (aula plató per fer la 
retransmissió sense complicacions 
tècniques pel professor). 

i) Donar una cobertura el màxim 
d’homogènia a l’avaluació única. 

j) Facilitar possibles visites a institucions o 
espais en grups, no sempre amb presència 
del professor. 

k) També s’haurà de tenir en compte el 
tractament d’estudiants vulnerables o amb 
confinament temporal. 

l) Les optatives es programaran 
majoritàriament de manera 100% 
presencial. 



 

6 

  

Horaris 

Aspectes importants que heu de mirar dels 
horaris: les hores d’inici i final de les 
assignatures no estan en franges com en cursos 
anteriors. És important que us fixeu bé en 
l’hora d’inici i de final. 

Els horaris, que estan pendents d’aprovació 
formal (però els podem considerar quasi 
definitius) els podeu consultar a: 

 https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-
academica/Calendaris-i-horaris 

A continuació expliquem els principals trets 
dels horaris per cursos: 

 

 

 

Horaris de primer curs 
Totes les assignatures de primer curs són de 6 
crèdits. Per explicar els horaris distingirem les 
assignatures en 2 tipus: 
 

Dimensió econòmica del mercat turístic(6ECTS- 
1r sem.) 

Dimensió jurídica del turisme (6ECTS- 2n sem.) 

Dimensió socio-cultural del turisme(6ECTS- 1r 
sem.) 

Dimensió territorial del turisme (6ECTS- 2n 
sem.) 

Introducció al turisme( 6ECTS- 1r sem.) 

Comptabilitat d'empreses turístiques(6ECTS- 1r 
sem.) 

Màrqueting turístic (6ECTS- 2n sem.) 

Hi ha dues sessions de classe setmanal 
d’1h30min. Una de les sessions es fa en quatre 
subgrups mitjans A, B, C i D. Cada estudiant en 
el grup que tingui assignat a la matrícula. La 

https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris
https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris
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docència es farà sempre que sigui possible de 
forma presencial. 

L’altre sessió es fa per a tot el grup classe 
complert. Mentre no sigui possible l’ús normal 
de les aules, cada setmana participarà de 
forma presencial a les aules un dels tres grups i 
els que no puguin assistir a l’aula disposaran 
d’una retransmissió en directe de la sessió amb 
possibilitats de interacció amb el professor a 
través dels seus companys. 

 

Tècniques informàtiques i comunicatives 
6ECTS- 1r sem.) 

Tècniques quantit. i qualit. aplicades al turisme 
(6ECTS- 2n sem.) 

Hi ha dos tipus de sessions. Una primera 
setmana d’1h30min. Aquesta sessió es fa per a 
tot el grup classe complert. Mentre no sigui 
possible l’ús normal de les aules, cada setmana 
participarà de forma presencial a les aules un 
dels tres grups i els que no puguin assistir a 

l’aula disposaran d’una retransmissió en 
directe de la sessió amb possibilitats de 
interacció amb el professor a través dels seus 
companys. 

L’altre sessió en comptes de setmanal serà 
cada quinze dies i serà de 3h. Per fixar cada 
grup classe, a l’horari, consten els horaris de 
cada grup i es donarà un calendari a l’inici de 
semestre per indicar les dates de cada grup que 
s’alternen. 

Idioma (6ECTS- 2n sem.) 

A més, al segon semestre els estudiants s’han 
de matricular d’un idioma. 

Horaris de segon curs 
A segon curs hi ha assignatures de 4 i 6 crèdits 
ECTS.   

En tots els casos es prioritza realitzar més de la 
meitat de les sessions de forma presencial. 
Anem a analitzar els diferents tipus d’horaris: 
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Ordenació i planificació del territori (6ECTS- 1r 
sem.) 

Tipologies i estratègies de destinacions 
turístiques (6ECTS- 1r sem.) 

Gestió econòmica i control d'empreses 
turístiques (6ECTS- 1r sem.) 

Organització d'empreses turístiques (6ECTS- 1r 
sem.) 

Gestió d'allotjaments i restauració (6ECTS- 2n 
sem.) 

Gestió intermediació, transport i distribució 
(6ECTS- 2n sem.) 

Hi ha dues sessions de classe setmanal 
d’1h30min. Una de les sessions es fa en quatre 
subgrups mitjans A, B, C i D. Cada estudiant en 
el grup que tingui assignat a la matrícula. La 
docència es farà sempre que sigui possible de 
forma presencial. 

L’altre sessió es fa per a tot el grup classe 
complert. Mentre no sigui possible l’ús normal 

de les aules, cada setmana participarà de 
forma presencial a les aules un dels tres grups i 
els que no puguin assistir a l’aula disposaran 
d’una retransmissió en directe de la sessió amb 
possibilitats de interacció amb el professor a 
través dels seus companys. 

 

Gestió pública de les destinacions (4ECTS- 2n 
sem.) 

Patrimoni de les destinacions (4ECTS- 2n sem.) 

Polítiques de promoció i informació de les 
destin. (4ECTS- 2n sem.) 

Per cada una d’aquestes assignatures es faran 
10 sessions de classe amb grup mitjà i 10 
sessions de classe amb grup gran. Entre les tres 
assignatures es proposarà un calendari conjunt 
per aquestes sessions. 

Les sessions de grup mitjà es fa en tres 
subgrups mitjans A, B i C. Cada estudiant en el 
grup que tingui assignat a la matrícula. La 
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docència es farà sempre que sigui possible de 
forma presencial. 

L’altre sessió es fa per a tot el grup classe 
complert. Mentre no sigui possible l’ús normal 
de les aules, cada setmana participarà de 
forma presencial a les aules un dels tres grups i 
els que no puguin assistir a l’aula disposaran 
d’una retransmissió en directe de la sessió amb 
possibilitats de interacció amb el professor a 
través dels seus companys.  

Idioma (6ECTS- 1r sem.) 

Idioma (6ECTS- 2n sem.) 

A més, a cada semestre els estudiants s’han de 
matricular d’un idioma. 

 

Horaris de tercer curs 
A tercer curs hi ha assignatures obligatòries de 
4 i 5 crèdits ECTS. A més s’han d’escollir quatre 
assignatures optatives de 3 crèdits ECTS durant 
el segon semestre. 

En tots els casos es prioritza realitzar més de la 
meitat de les sessions de forma presencial. 
Anem a analitzar els diferents tipus d’horaris: 

 

Creació d'itineraris i viatges combinats (5ECTS- 
1r sem.) 

Gestió del patrimoni cultural (5ECTS- 1r sem.) 

 Creació i comercialització de nous productes 
(5ECTS- 2n sem.) 

Gestió de recursos turístics (5ECTS- 2n sem.) 

 

Per cada una d’aquestes assignatures es farà 
una sessió setmanal de grup mitjà i 10 sessions 
de classe amb grup gran.  

Les sessions de grup mitjà es fa en tres 
subgrups mitjans A, B i EN. Cada estudiant en 
el grup que tingui assignat a la matrícula. La 
docència es farà sempre que sigui possible de 
forma presencial. 
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L’altre sessió es fa per a tot el grup classe 
complert. Mentre no sigui possible l’ús normal 
de les aules, cada setmana participarà de 
forma presencial a les aules un dels tres grups i 
els que no puguin assistir a l’aula disposaran 
d’una retransmissió en directe de la sessió amb 
possibilitats de interacció amb el professor a 
través dels seus companys. Per cada una 
d’aquestes assignatures es faran 10 sessions de 
classe a partir d’un calendari que es posarà a 
disposició a través del moodle de les 
assignatures. 

 

Administració pública dels recursos (4ECTS- 1r 
sem.) 

Anàlisi estratègica de mercats turístics (4ECTS- 
1r sem.) 

Gestió de la dinàmica competitiva (4ECTS- 1r 
sem.) 

Direcció estratègica (4ECTS- 2n sem.) 

Per cada una d’aquestes assignatures es faran 
10 sessions de classe amb grup mitjà i 10 
sessions de classe amb grup gran. Es proposarà 
un calendari per aquestes sessions. 

Les sessions de grup mitjà es fa en tres 
subgrups mitjans A, B i EN. Cada estudiant en 
el grup que tingui assignat a la matrícula. La 
docència es farà sempre que sigui possible de 
forma presencial. 

L’altre sessió es fa per a tot el grup classe 
complert. Mentre no sigui possible l’ús normal 
de les aules, cada setmana participarà de 
forma presencial a les aules un dels tres grups i 
els que no puguin assistir a l’aula disposaran 
d’una retransmissió en directe de la sessió amb 
possibilitats de interacció amb el professor a 
través dels seus companys.  

 

Idioma (6ECTS- 1r sem.) 

Idioma (6ECTS- 2n sem.) 
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A més, a cada semestre, els estudiants s’han de 
matricular d’un idioma. 

L’estudiant té la possibilitat de matricular-se de 
pràcticum o de fer 12 crèdits optatius al segon 
semestre (es recomana fer optatives a 3r i el 
pràcticum a 4t). Si s’opta per fer optatives, se 
n’hauran d’escollir 4 d’entre les que es 
relacionen a continuació: 

Anàlisi cultural Turística (1) 

Patrimoni Turístic de Catalunya (2) 

Gestió de creuers (1) 

Noves demandes turístiques (2) 

Tècniques de comunicació aplicades al turisme 
(1) 

Instal·lacions d’oci (1) 

Turisme de negocis i esdeveniments (2) 

Taller de mindfullness (1) 

Turisme esportiu (1) 

Polítiques turístiques i crisi (2) 

Transport turístic (2) 

Gastronomia i Enologia (1) 

Viatge d’estudis 

Totes les assignatures són de segon semestre i 
de 3 crèdits ECTS. La docència es farà de forma 
presencial amb 3 hores de classe a la setmana. 
Les assignatures identificades amb (1) es fan 
durant la primera part del semestre (febrer i 
març) i les identificades amb (2) durant la 
segona part del semestre (abril i maig). En el 
moment de la matrícula vigileu que el dijous hi 
ha assignatures en paral·lel i només en podeu 
escollir una de les que estan separades per /.  

El viatge d’estudis es fa durant la setmana 
marcada en el calendari  

 

Horaris de quart curs 
A quart curs la majoria d’assignatures són 
optatives. Per acabar la carrera s’han de fer 33 
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crèdits en optatives (molts de vosaltres n’heu 
fet 12 a tercer curs). A més recordeu que podeu 
fer els 6 crèdits de reconeixement acadèmic 
amb optatives. 

Al primer semestre hi ha les següents optatives 
de 3 ECTS: 

Guiatge turístic (1) 

Viatges i viatgers (2) 

Comunicació persuasiva (1) 

Direcció hotelera (2) 

Mètodes i tècniques de recerca (1) 

Nous turistes (2) 

Protocol d’esdeveniments (1) 

Gestió de la rendibilitat (2) 

Direcció i gestió de personal (1) 

Gestió d’apartaments i HUT (2) 

Animació turística i hotelera (1) 

Espais naturals protegits (2) 

Creació d’empreses turístiques (1) 

Protecció del turista com a consumidor (2) 

Turisme solidari i de cooperació (1) 

La docència es farà de forma presencial amb 3 
hores de classe a la setmana. Les assignatures 
identificades amb (1) es fan durant la primera 
part del semestre (de setembre a novembre) i 
les identificades amb (2) durant la segona part 
del semestre (de novembre a gener). 

Entre aquestes assignatures hi ha la de 
Mètodes i tècniques de recerca que és molt 
recomanable per a tots els estudiants que han 
de fer el TFG. 

També el primer semestre comença 
l’assignatura: 

Direcció d’allotjaments turístics 

És una assignatura amb docència dual que té 
una part presencial els dimarts 
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Les optatives del segon semestre són: 

Anàlisi cultural Turística (1) 

Patrimoni Turístic de Catalunya (2) 

Gestió de creuers (1) 

Gestió de càmpings (2) 

Oficines de turisme i tècnics locals (1) 

Noves demandes turístiques (2) 

Tècniques de comunicació aplicades al turisme 
(1) 

Instal·lacions d’oci (1) 

Turisme de negocis i esdeveniments (2) 

Taller de mindfullness (1) 

Turisme esportiu (1) 

Polítiques turístiques i crisi (2) 

Transport turístic (2) 

Gastronomia i Enologia (1) 

Viatge d’estudis 

La docència es farà de forma presencial amb 3 
hores de classe a la setmana. Les assignatures 
identificades amb (1) es fan durant la primera 
part del semestre (febrer i març) i les 
identificades amb (2) durant la segona part del 
semestre (abril i maig). En el moment de la 
matrícula vigileu que el dijous hi ha 
assignatures en paral·lel i només en podeu 
escollir una de les que estan separades per /.  

El viatge d’estudis es fa durant la setmana 
marcada en el calendari.  

Finalment també podeu optar per matricular 
les pràctiques extra 1 que no està compromesa 
amb els horaris, per allargar la vostra estada de 
les pràctiques obligatòries. 

A més, un estudiant de quart ha de matricular 
un idioma, el TFG i el Pràcticum si no l’ha fet a 
tercer curs. 
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Procediment general de matrícula 

En el moment de formalitzar la matrícula cal 
recordar que: 

• heu de matricular totes les assignatures no 
superades abans de matricular-ne de 
noves. 

• el nombre màxim de crèdits que podeu 
matricular per curs és de 75.  

• el nombre mínim de crèdits que heu de 
matricular per curs és de 24. 

• teniu tres convocatòries per a superar 
cadascuna de les assignatures (una cada 
curs). El “no presentat” exhaureix 
convocatòria. Per tal de no comptabilitzar 
convocatòria, podeu sol·licitar l’anul·lació 
fins a la data establerta en el calendari 
acadèmic i administratiu del curs 20/21. 

• és responsabilitat vostra escollir les 
assignatures i els grups (si n’hi ha més 
d’un). 

• abans de matricular-vos consulteu els 
horaris dels grups de cada assignatura al 
web de la Facultat: 
https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-
academica/Calendaris-i-horaris  

• també és important que consulteu les 
programacions a les fitxes de les 
assignatures que us matriculeu; 
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-
formativa/oferta-
dassignatures?idpla=3108G0109&anyacad
=2020 

• tal i com consta en aquest document, els 
escenaris i per tant els horaris, poden 
modificar-se segons requeriments 
sanitaris. 

• per obtenir el títol haureu d’acreditar, 
abans d’acabar el grau, el nivell B2 
d’anglès, francès, alemany o italià. 

 

https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris
https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3108G0109&anyacad=2020
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3108G0109&anyacad=2020
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3108G0109&anyacad=2020
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3108G0109&anyacad=2020
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No hi haurà modificació de matrícula  
La Normativa de matrícula no permet 
modificacions si no hi ha hagut canvis en 
l’horari que comportin aquesta necessitat de 
modificació. Per això és molt important que 
seleccioneu bé les assignatures, i sobretot els 
grups, per tal d’evitar incompatibilitats 
horàries. Aneu molt en compte si matriculeu 
assignatures de diversos cursos.  

Cal que repasseu molt bé els horaris que us 
queden desprès de fer la vostra matrícula 
Només acceptarem rectificacions per errors 
durant les properes 24 hores de la matrícula. 
En aquest cas, cal presentar una sol·licitud que 
intentarem resoldre el més aviat possible. 

L’adjudicació de les places als grups de les 
assignatures i a les optatives es realitzarà 
segons l’ordre de matrícula dels estudiants. 
Quan s’hagin omplert les places, es tancarà la 
matrícula d’aquell grup. Durant la revisió 
tècnica de les matrícules i en cas de 
necessitats d’aforaments de grups, es faran 

les rectificacions necessàries començant per 
les assignacions a grups que no s’hagin fet 
amb les especificacions marcades per a cada 
curs. En aquests casos, es comunicarà a 
l’estudiant el canvi per correu electrònic. 

Els estudiants de mobilitat (Sicue/ Erasmus/ 
Prometeu) només heu d’escollir grup de les 
assignatures que curseu a la UdG. Les 
assignatures que no curseu a la UdG us sortiran 
per defecte al grup AE. 

Pagament de la matrícula 
Al curs 20/21 la Generalitat ha aplicat un 
descompte del 30% en el preu del crèdit de les 
titulacions universitàries i per tant, el preu del 
crèdit de la vostra titulació serà de 17,69€. 

A la matrícula hi trobareu diversos terminis de 
pagament 

1 termini:  Es passarà un únic rebut 3 dies 
després de la matrícula 
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2 terminis:  El 60% 3 dies després de la 
matrícula i el 40% restant a 
principis de desembre 

3 terminis:  El 40% 3 dies després de la 
matrícula, el 20% a mitjans 
octubre i el 40% restant a principis 
de desembre. 

Mensual:  El 1r termini es cobrarà 3 dies 
després de la matrícula i la resta 
de terminis, el dia 5 de cada mes 
(excepte si el 2n termini és a 
l’agost, que serà el 5 de 
setembre). El darrer termini serà 
el dia 5 de maig.  

Podeu consultar el terminis a: 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-
normatives-i-preus/Preus/Calendari-
cobraments-devolucions  

Si teniu algun tipus d’exempció (per exemple, 
família nombrosa) heu de tenir en compte que 
cal que sigui vigent el dia que feu la matrícula.  

Beques: consulteu el web de la Secció de 
Beques de la UdG abans de matricular-vos. 
https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-
ajuts/beques-de-graus  

 

IDIOMES 
Recordeu que heu fet una preinscripció 
d’idiomes. En la primera matrícula només 
podreu matricular els idiomes que us heu 
preinscrit, però la preinscripció no suposa una 
reserva de places. És molt important que 
seguiu les recomanacions que es fan a 
continuació per assegurar les correctes 
matrícules en els grups d’idiomes. 

Els grups dels idiomes són de dos caràcters. El 
primer identifica el semestre. El segon 
identifica l’horari. Els que porten de segon dígit 
A, B o C estan reservats per a estudiants que 
cursen el grup d’aquesta lletra de 
determinades assignatures. El X i el Y 
identifiquen una franja horària (podeu 
consultar als horaris).  

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Preus/Calendari-cobraments-devolucions
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Preus/Calendari-cobraments-devolucions
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Preus/Calendari-cobraments-devolucions
https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/beques-de-graus
https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/beques-de-graus


 

17 

  

 

Matrícula d’estudiants de segon curs 
Abans de començar a matricular les assignatures de segon curs, heu de matricular les assignatures de 
primer curs que no hagueu superat. Recordeu que són: 

Assignatura ECTS Semestre Grups matrícula 
Dimensió jurídica del turisme 6 2 A B C D 
Dimensió econòmica del mercat turístic 6 1  A B C D 
Dimensió socio-cultural del turisme 6 1  A B C D 
Dimensió territorial del turisme 6 2  A B C D 
Introducció al turisme 6 1  A B C D 
Màrqueting turístic 6 2  A B C D 
Comptabilitat d’empreses turístiques 6 1 A B C D 
Tècniques quantitatives i qualitatives aplic. al turisme 6 2  A B C D E F 
Tècniques informàtiques i comunicatives 6 1  A B C D E F 
I una assignatura d’idiomes 
 

A continuació podreu matricular les assignatures de 2n curs: 

Assignatura ECTS Semestre Grups matrícula 
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques 6 1 A B C D 
Organització d’empreses turístiques 6 1 A B C D 
Ordenació i planificació del territori 6 1 A B C D 
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Gestió econòmica i control d’empreses turístiques  6 1 A B C D 
Gestió d’allotjaments i restauració 6 2 A B C D 
Gestió d’intermediació, transport i distribució 6 2 A B C D 
Polítiques de promoció i informació de les dest. 4 2 A B C 
Gestió pública de les destinacions 4 2 A B C 
Patrimoni de les destinacions 4 2 A B C 
I dues assignatures d’idiomes (una a cada semestre) 
 
És molt important que vetlleu per a que no tingueu incompatibilitats horàries entre les assignatures 
suspeses de primer i les noves de segon. Com escollir Grups? Aquest any és IMPRESCINDIBLE que, en 
primer lloc, mireu les vostres seleccions d’idiomes per el curs vinent. 
 
Respecte el primer semestre el estudiants que es matriculen a Tipologies i Estratègies, Organització 
d’empreses, Ordenació i planificació i a Gestió econòmica preferentment s’han de matricular de  Francès 
bàsic, Anglès  avançat-1 o Alemany bàsic. La matrícula ha de ser la següent: 
 
Tipologies i estratègies  A Tipologies i estratègies  B Tipologies i estratègies  C 
Organització d’emp. A Organització d’emp. B Organització d’emp. C 
Ordenació i planif.i A Ordenació i planif.i B Ordenació i planif.i C  
Gestió econòmica ...  A Gestió econòmica ...  B  Gestió econòmica ...  C 
Francès bàsic  1A Anglès avançat 1 1B Alemany bàsic 1C 
En cas que els grups estiguin complerts es prioritzaran els estudiants que compleixin amb aquests encaixos per crear grups 
al màxim d’homogenis. En cas d’estudiants que no compleixin aquests requisits, en el moment de fer la revisió tècnica es 
pot procedir a fer canvis que es comunicaran per correu electrònic. 
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Respecte el segon semestre, passa el mateix amb els estudiants que es matriculen a Polítiques de 
promoció, Gestió Pública, Patrimoni de les destinacions, Gestió d’allotjaments i Gestió de la 
intermediació s’hauran de matricular preferentment de Francès bàsic, Anglès Domini funcional o Anglès 
avançat. La matrícula ha de ser la següent: 
 
Gestió allotjaments  A Gestió allotjaments B Gestió allotjaments C 
Gestió intermediació A Gestió intermediació B Gestió intermediació C 
Polítiques promoció A Polítiques promoció B Polítiques promoció C  
Patrimoni destinacions  A Patrimoni destinacions B  Patrimoni destinacions C 
Gestió pública  A Gestió pública...  B  Gestió pública...  C 
Anglès Domini Func 2  2A Anglès avançat 2 1B Francès bàsic 1C 
En cas que els grups estiguin complerts es prioritzaran els estudiants que compleixin amb aquests encaixos per crear grups 
al màxim d’homogenis. En cas d’estudiants que no compleixin aquests requisits, en el moment de fer la revisió tècnica es 
pot procedir a fer canvis que es comunicaran per correu electrònic. 
 
Si no us heu de matricular a cap d’aquest 6 nivells d’idiomes, podeu optar per matricular-vos als grups 
que vulgueu (en el benentès que es compleixin les prioritats explicitades al  comentari anterior. En 
aquest cas, heu de ser conscients que si agafeu sempre el mateix grup (la lletra que vulgueu) està garantit 
que no hi ha incompatibilitats.  
 
En casos de dificultats d’aforament dels grups és prioritzaran les matricules amb els grups homogenis 
i es canviaran les que no ho siguin. 
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Matrícula d’estudiants de tercer curs 
Abans de començar a matricular les assignatures de tercer curs heu de matricular les assignatures de 
primer i/o segon curs que no hagueu superat   

A continuació podreu matricular les assignatures obligatòries de 3r curs: 

Assignatura ECTS Semestre Grups matrícula 
Gestió de la dinàmica competitiva 4 1 A  B  EN 
Gestió del patrimoni cultural 5 1 A  B  EN 
Administració pública dels recursos 4 1 A  B  EN 
Creació d’itineraris i viatges combinats  5 1 A  B  EN 
Creació i comercialització de nous productes  5 2 A  B  EN 
Anàlisi estratègica de mercats turístics 4 1 A  B  EN 
Direcció estratègica  4 2 A  B  EN 
Gestió de recursos turístics  4 2 A  B  EN 
Dues assignatures d’idiomes (una a cada semestre) 
A més podreu escollir entre fer 12 crèdits amb assignatures optatives o bé matricular el Pràcticum 
 
Recordeu que el grup EN, quan es faci docència en grup reduït preferentment es farà en anglès 
 
És molt important que vetlleu per a no tenir incompatibilitats horàries entre les assignatures suspeses 
dels cursos anteriors i les noves de tercer. Com escollir Grups? Aquest any és IMPRESCINDIBLE que en 
primer lloc mireu les vostres seleccions d’idiomes per al curs vinent. 
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Respecte el primer semestre els estudiants que es matriculen a Anàlisi estratègica, Administració Pública, 
Gestió dinàmica, Gestió del patrimoni i Creació d’itineraris, preferentment s’han de matricular de 
Francès llindar, Anglès  avançat-2 o Anglès Domini Funcional 1. La matrícula ha de ser la següent: 
 
Anàlisi estratègica A  Anàlisi estratègica B  Anàlisi estratègica EN 
Administració Pública A  Administració Pública. B  Administració Pública. EN 
Gestió dinàmica A  Gestió dinàmica B  Gestió dinàmica EN  
Gestió del patrimoni...  A  Gestió del patrimoni...  B   Gestió del patrimoni...  EN 
Creació d’itineraris A  Creació d’itineraris B  Creació d’itineraris EN 
Francès llindar  1A  Anglès avançat 2 1B  Anglès dom. Func-1 1C 
En cas que els grups estiguin complerts es prioritzaran els estudiants que compleixin amb aquests encaixos per crear grups 
al màxim d’homogenis. Si no compleixen aquests requisits, en el moment de fer la revisió tècnica es pot procedir a fer 
canvis que es comunicaran per correu electrònic. 
 
Si no us heu de matricular a cap d’aquests 6 nivells d’idiomes, podeu optar per matricular-vos als grups 
que vulgueu (en el benentès que es compleixin les prioritats explicitades en el comentari anterior. En 
aquest cas, heu de ser conscients que si agafeu sempre el mateix grup (la lletra que vulgueu) està garantit 
que no hi ha incompatibilitats.  
 
Respecte el segon semestre, no hi ha grups predefinits per als idiomes i per tant es pot escollir qualsevol 
grup de la franja 2X 
En casos de dificultats d’aforament dels grups és prioritzaran les matricules amb els grups homogenis 
i es canviaran les que no ho siguin. 
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Si opteu per matricular enguany les optatives, podeu escollir entre les següents del segon semestre: 

Assignatura ECTS Semestre Grups matrícula 
Anàlisi cultural turística (Fr) 3 2 FR 
Patrimoni turístic de Catalunya 3 2 A 
Turisme esportiu 3 2 A 
Viatge d’estudi 3 2 A 
Gestió de creuers (An) 3 2 EN 
Noves demandes turístiques (An) 3 2 EN 
Taller mindfulness 3 2 A 
Tècniques de comunicació aplicades al turisme 3 2 A 
Transport turístic 3 2 A 
Polítiques turístiques i crisi 3 2 A 
Oficines de turisme i tècnics locals  3 2 A 
Turisme de negocis i esdeveniments 3 2 A 
Gestió de càmpings (An) 3 2 EN 
Instal·lacions d’oci (An) 3 2 EN 
Gastronomia i enologia 3 2 A 
(An) Les classes d’aquesta assignatura es realitzaran en anglès. 
(Fr) Les classes d’aquesta assignatura es realitzaran en francès. 
 

Vigileu que el dijous hi ha diverses optatives en el mateix horari. Només podeu escollir-ne una. 
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Matrícula d’estudiants de quart curs 
Abans de començar a matricular les assignatures de quart curs heu de matricular les assignatures de 
primer, segon i/o tercer curs que no hagueu superat   

A continuació podreu matricular les assignatures de 4t curs. Normalment a tercer curs s’han de 
matricular 33 crèdits optatius (39 si no teniu cap reconeixement acadèmic). La majoria de vosaltres no 
vàreu fer pràcticum a tercer curs i el vau substituir per optatives. En aquest cas heu de matricular 21 
crèdits en comptes de 33. La llista d’optatives que podeu escollir enguany és: 

Assignatura ECTS Semestre Grups matrícula 
Direcció d’allotjaments turístics (3) 15 Anual A 
Creació d’empreses turístiques 3 1 A 
Direcció hotelera (An) 3 1 EN 
Direcció i gestió del personal (An) 3 1 EN 
Gestió de la rendibilitat 3 1 A 
Guiatge turístic 3 1 A 
Animació turística i hotelera 3 1 A 
Comunicació persuasiva 3 1 A 
Mètodes i tècniques per a la recerca 3 1 A 
Nous turistes 3 1 A 
Protecció del turista com a consumidor 3 1 A 
Turisme solidari i de cooperació (An) 3 1 EN 
Protocol d’esdeveniments 3 1 A 
Espais naturals protegits (An) 3 1 EN 
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Viatges i viatgers 3 1 A 
Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic  3 1 A 
Anàlisi cultural turística (Fr) 3 2 FR 
Patrimoni turístic de Catalunya 3 2 A 
Turisme esportiu 3 2 A 
Viatge d’estudi 3 2 A 
Gestió de creuers (An) 3 2 EN 
Noves demandes turístiques (An) 3 2 EN 
Taller mindfulness 3 2 A 
Tècniques de comunicació aplicades al turisme 3 2 A 
Transport turístic 3 2 A 
Polítiques turístiques i crisi 3 2 A 
Oficines de turisme i tècnics locals  3 2 A 
Turisme de negocis i esdeveniments 3 2 A 
Gestió de càmpings (An) 3 2 EN 
Instal·lacions d’oci (An) 3 2 EN 
Gastronomia i enologia 3 2 A 
Pràctiques extra 1 (PE) 6 A J 
(An) Les classes d’aquesta assignatura es realitzaran en anglès. 
(Fr) Les classes d’aquesta assignatura es realitzaran en francès. 
(3) Direcció d’allotjaments turístics  Ateses les característiques d’aquesta assignatura, tal i com us vàrem informar via e-
mail i a través d’una reunió informativa, per a poder cursar aquesta assignatura calia haver fet una preinscripció al juny i 
haver estat acceptat. Només aquelles persones que han estat acceptades podran matricular-s’hi a través de 
l’automatrícula. 
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(PA) Pràctiques Extra Aquesta assignatura està reservada prioritàriament a aquells estudiants que volen allargar la seva 
estada a l’empresa en la qual realitzen l’assignatura obligatòria de Pràcticum. Trobareu un únic grup a la matrícula: el grup 
J amb convocatòria de juny. Per a totes aquelles pràctiques que finalitzin més tard de la data límit del tancament d’actes 
de juny, la Secretaria Acadèmica canviarà d’ofici el grup de matrícula de l’assignatura per a passar-lo a la convocatòria de 
setembre grup S.  

En cas de no superar una assignatura optativa, al proper curs no cal que la repetiu, la podreu canviar. 
La nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a 
l’assignatura substituïda. En el moment de la matrícula haureu d’especificar per quina la voleu substituir. 
Arrossegar ordinal de matrícula vol dir que la pagareu amb recàrrec. 

És molt important que verifiqueu be els horaris de les assignatures que escolliu i que les planifiqueu 
sobretot tenint en compte les dues assignatures especials que queden per matricular en aquest curs: 
 
Pràcticum (Pr) 12 A J 
Treball final de grau (TFG) 15 A J 
Una assignatura d’idiomes (preferiblement al 1r semestre) 
 
(Pr) A pràctiques trobareu un únic grup a la matrícula: el grup J amb convocatòria de juny. Per a totes aquelles pràctiques 
que finalitzin més tard de la data límit del tancament d’actes de juny, la Secretaria Acadèmica canviarà d’ofici el grup de 
matrícula de l’assignatura per a passar-lo a la convocatòria de setembre (grup S). 
(TFG) Treball final de grau. Per a poder matricular el TFG us heu de matricular de totes les assignatures que us falten per 
acabar. Trobareu només el grup J (convocatòria de juny). Al desembre obrirem un període de modificació de convocatòria 
per als estudiants que havíeu iniciat el TFG el curs anterior, on podreu sol·licitar la defensa del TFG al mes de febrer. Caldrà 
presentar una sol·licitud a la secretaria acadèmica amb l’autorització del coordinador. 

 
Recordeu que els 6 crèdits de reconeixement acadèmic els podeu fer amb: 
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- assignatures optatives del propi estudi 
- el reconeixent d’activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 

cooperació aprovades per la UdG https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-
oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits 

- si feu mobilitat, obtindreu 1.5 crèdits per mes complert d’estada. 
- altres activitats aprovades per la Facultat 

 
 

 

  

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits
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Fitxes d’assignatures 

Enguany, hi ha canvis en les fitxes de les 
assignatures. A continuació us expliquem els 
apartats principals amb els que s’han dissenyat 
totes les fitxes de les vostres assignatures: 

Pestanya Dades generals 
 

En aquest apartat podeu trobar, 
essencialment,  el descriptor de l’assignatura, 
la llengua vehicular o llengua d’impartició per 
a cada grup de l’assignatura i el professorat 
implicat en la docència. 

Pestanya Comp./Cont./Act 
 

En tres columnes, s’identifiquen les 
competències que es desenvoluparan, els 
continguts que es cobriran i les activitats que 
es faran per assolir aquets coneixements i 
competències. 

Per cada activitat, s’especifica el nombre 
d’hores que es faran amb professor i les que 

l’alumne ha de dedicar a cada activitat. També 
s’identifiquen les activitats que són 
d’avaluació, el seu pes i si són recuperables. 

Pestanya d’avaluació 
 
Activitats d'avaluació 
S’identifiquen les activitats que són d’avaluació 
i la forma com s’avaluaran. 

Avaluació Única 
S’explicita el sistema d’avaluació única que 
s’aplicarà als alumnes que la sol·licitin, i se’ls hi 
concedeixi, aquests tipus d’avaluació 
excepcional. 

Criteris de qualificació 
Espai lliure per explicar condicionats de 
l’avaluació més enllà dels apartats ja 
establerts.  

Requisits mínims per aprovar 
En cas que n’hi hagin, apareixeran explicitats 
aquí. L’apartat de requisits mínims per aprovar 
està omplert per defecte amb la frase que 
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apareix a la normativa “Per considerar 
superada l’assignatura caldrà obtenir una 
qualificació mínima de 5.0” però es pot 
complementar si s’escau, amb d’altres 
requisits. 

Criteris específics de la nota No Presentat 
És un camp lliure on es pot especificar. No 
obstant, en la majoria dels casos hi consta: “Es 
considera no presentat l’estudiant que ha 
realitzat menys del 50% de les activitats 
d’avaluació continuada (si s’escau, es 
ponderen amb el pes corresponent) o no s’ha 
presentat a l’avaluació única.” 

Pestanya Tutoria i Comunicació 
Pestanya nova que disposa de dos apartats: 

Tutoria 
En l’apartat de Tutoria es defineix el 
procediment per concertar tutories individuals 
o grupals, tan siguin presencials com virtuals, 
respectant els horaris de classe i la igualtat 

d’atenció als grups de franges horàries 
diferents.  

Comunicació i interacció amb l’estudiantat 
Es defineixen les vies de comunicació previstes 
amb l’estudiantat.   
 

Pestanya Modificació del Disseny 
 

En aquesta pestanya s’especifiquen les 
possibles modificacions pels canvis d’escenari 
que es puguin esdevenir. 
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Criteris i pautes generals 
d’avaluació  

El curs vinent entra en vigor una nova 
normativa sobre l’avaluació dels estudiants. És 
important que us llegiu aquesta normativa  

La base de l’avaluació és l’avaluació 
continuada que en determinades situacions 
disposarà d’una recuperació. A més, en 
determinades condicions fixades per la 
Comissió de Govern de la facultat, l’estudiant 
té dret a acollir-se a l’anomenada avaluació 
única. 

 

SISTEMA GENERAL D’AVALUACIÓ:  

AVALUACIÓ CONTINUADA 
El sistema general d’avaluació és l’avaluació 
continuada que inclourà més d’una activitat 
d’avaluació i de tipologies diferents, cap de les 
quals pot representar més del 60% de la 
qualificació final, i que tindran lloc, en 
qualsevol dels casos, dins del període lectiu del 

semestre (sense incloure la setmana final de 
recuperacions) 

El disseny de l’assignatura haurà d’explicitar: 

● Tot el conjunt d’activitats d’avaluació.  
● Els requisits mínims per aprovar una 

assignatura, a més de les qualificacions 
mínimes que calgui obtenir en les proves 
d’avaluació. També hi poden figurar 
l’assistència a determinades activitats o 
la realització d’informes, treballs, etc.. 
En el disseny de l’assignatura, caldrà 
explicitar clarament quins són aquests 
requisits i quin impacte tindran en 
l’avaluació.  

● Les possibles repercussions en el cas que 
l’estudiantat no realitzi determinades 
activitats d’assistència obligatòria o no 
entregui en els terminis previstos alguns 
documents avaluables com informes, 
treballs, etc. En general, es farà 
referència als efectes en la qualificació 

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf?_ga=2.109496773.1182372508.1588507815-1137855455.1588507815
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final de l’incompliment dels requisits 
mínims per aprovar l’assignatura. 

Les dates de tots els exercicis d’avaluació 
continuada s’establiran de forma coordinada 
entre tots els professors dels respectius cursos, 
abans de l’inici del semestre i seran públiques. 

  

SISTEMA EXCEPCIONAL D’AVALUACIÓ: 

AVALUACIÓ ÚNICA 
  

L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a 
l’avaluació única. En acollir-s’hi renúncia a 
l’avaluació continuada. L’avaluació única no 
pot comportar discriminació respecte 
l’avaluació continuada en relació amb la 
qualificació màxima que es pugui obtenir. 

L’avaluació única ha de poder garantir la 
superació dels objectius establerts a 
l’assignatura i pot comportar el requeriment 
d’assistència a determinades activitats 
presencials per a l’avaluació de determinades 

competències. Per tant, es pot desenvolupar a 
través de diferents activitats que tindran lloc, 
en qualsevol dels casos, dins del període lectiu 
del semestre. 

Es podrà sol·licitar l’avaluació única, per a una 
o més assignatures, quan la persona 
interessada consideri que no pot sotmetre’s a 
avaluació continuada per incompatibilitats 
laborals irresolubles, per problemes de salut de 
llarga durada o per motius familiars greus. 
També es podrà sol·licitar quan hi hagi 
dificultats acadèmiques rellevants per poder 
seguir l’avaluació continuada d’una 
assignatura no superada i matriculada en 
segona convocatòria o posterior. En qualsevol 
d’aquests casos, caldrà justificar 
documentalment el motiu. 

Les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de 
presentar a secretaria acadèmica durant els 
primers deu dies lectius del període acadèmic 
en què s’inicia la docència de l’assignatura 
afectada, segons els terminis que es publicaran 
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en el calendari acadèmic de cada curs. 
Excepcionalment, es podran admetre també 
sol·licituds en qualsevol moment del curs, quan 
el motiu justificat pel qual es demana 
l’avaluació única sigui sobrevingut. En tots els 
casos, les sol·licituds seran resoltes pel 
Degà/na després d’escoltar el coordinador/a 
del Grau. Excepcionalment, per causes 
generals de força major, la Comissió de Govern 
del centre podrà autoritzar o imposar 
l’avaluació única a una o més assignatures. 

Les dates de tots els exercicis d’avaluació única 
s’establiran de forma coordinada entre tots els 
professors dels respectius cursos, abans de 
l’inici del semestre i seran públiques. Les dates 
d’avaluació única es realitzaran abans que 
finalitzi l’avaluació continuada. 

RECUPERACIONS 
  

En el disseny de l’assignatura s’hauran 
d’identificar les activitats d’avaluació que 
poden ser recuperables dintre d’una mateixa 

convocatòria d’avaluació, així com els 
procediments a seguir per a dur a terme la 
recuperació. Qualsevol activitat que representi 
com a mínim el 40% del pes de l’assignatura 
haurà de ser recuperable. També seran 
obligatòriament recuperables les activitats 
que tinguin un requisit mínim per aprovar. 

 
Es publicarà, al final del semestre, un calendari 
oficial per a les activitats de recuperació  de 
les notes de l’avaluació continuada o bé les 
notes de l’avaluació única. En aquestes dates 
es podran fer tant les recuperacions dels 
exàmens com el lliurament de treballs i 
activitats recuperables. 

Les qualificacions que s’obtinguin en les 
activitats de recuperació s’utilitzaran 
únicament per modificar les notes de les 
respectives activitats d’avaluació que s’havien 
realitzat anteriorment i el mateix percentatge. 
En el càlcul definitiu d’aquesta nota final 
s’hauran de tenir en compte igualment els 
resultats de la resta d’activitats d’avaluació que 
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s'hagin realitzat durant el curs (lliurament 
d’exercicis, exposicions orals, treballs, 
pràctiques, altres proves…). Les activitats 
recuperables es podran recuperar amb 
activitats alternatives (per exemple, un treball 
es pot recuperar amb una prova d’avaluació o 
al revés). 

Quan un estudiant es presenta a una activitat 
de recuperació renuncia a la nota obtinguda a 
primera instància. 
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