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Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació
Grau de Geografia
Grau d'Història de l'Art
Grau de Turisme

Caràcter
Formació Bàsica
Optativa
Formació Bàsica

Curs
Primer curs
Primer curs

Estudis
Grau
Grau
Grau

Contextualització
L'assignatura de Geografia del Turisme és una assignatura bàsica del primer curs del grau de turisme que
s'imparteix en el primer semestre .
S'ha considerat adient col·locar aquesta assignatura al principi dels estudis, tant del grau deGeografia com del
deTurisme, ja que permet tenir un coneixement general delsconceptesbásicos de la Geografia del Turisme,la
situació de les grans regions turístiques mundials, les noves formes del turisme, el sorgiment de nous espais
turísticsaixí com veure i preveure les futures tendències del turisme.
E l turisme tant pel seu atractiu com per ser una temàtica es considera un de les matèries més importants
per qualsevol habitant de les illes Balears.
Através del turisme, ens permet poder donar una volta al món, com si fossim turistes, i d'aquesta manera,
anar descobrint les diferents regions mundials amb totes les seves característiques climàtiques, geogràfiques,
patrimonials(tant naturals com culturals) i humanes. Creim que es la millor manera d'anar descobrint el mon
en el que vivim per tal de que després es puguin profunditzar els coneixements que anirem adquirint al llarg
dels cursos de grau.

Requisits
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Cap

Competències
Les competències ens indiquen les capacitats que pensam haurien de tenir els alumnes en acabar de cursar
aquesta assignatura

Específiques
1. CE-2. Adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els distints
subsistemes i disciplines que l'integren. CE-3. Reconèixer les formes en que la organització social i
territorial de les societats influeixen en les modalitats turístiques, les formes de desenvolupament de les
estacions turístiques i en els impactes que l'activitat turística provoca sobre el medi natural i humà dels
territoris en que es desenvolupa. CE-5. Demostrar el coneixement global de les distintes formes que
tenen el espais turístics a nivell mundial, així com ser capaços d'analitzar els distints factors que han
intervengut en la seva configuració..

Genèriques
1. CG-2: Saber aplicar els coneixements técnics i metodológics al seu treball d'una forma professional
integrant els distints camps d'estudi que ha vist, relacionats amb el turisme,i adquirir les competències
que s'han de demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
dins de la seva temàtica d'estudi. CG-3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quantitatives,
qualitatives i espacials rellevants, com per emitre judicis que incloguin una reflexión crítica sobre temes
rellevants d'índole territorial, social, econòmica, jurídica, científica o ética, relacionats amb el turismo..

Continguts
L'assignatura s'estructura en 6 grans blocs subdivitats en temes.

Continguts temàtics
BLOC 1. GEOGRAFIA DEL TURISME: CONCEPTES GENERALS
1. Conceptes, continguts i fonts pel seu estudi.
1.1.1. Problemes i aproximacions a la geografia del turisme contemporani.
1.1.2.La Geografia i l'estudi del turisme.
1.1.3.Les fonts d'informació pel estudi de la geografia del turisme.
2. Evolució i canvis en la percepció de l'activitat turística
1.2.1.Canvi social i turisme.
1.2.2.Del turisme elitista al turisme de masses.
1.2.3. L'evolució de les preferències de les destinacions turístiques.
3. La construcció històrica de les regions turístiques
1.3.1.El desenvolupament de les regions turístiques.
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1.3.2.La diversificació dels espais turístics.
1.3.3.Els fluxos turístics.
BLOC 2. EL TURISME A EUROPA
1. El turisme a les illes Balears
2.1.1. Illes Balears.
2. Europa Mediterrània
2.2.1. Espanya.
2.2.2. El turisme en elspaïsos mediterranis d'Europa.
3. L'Europa Nòrdica i Central i la CEI
2.3.1. Europa Nòrdica.
2.3.2. Europa Central
2.3.3. La CEI.
BLOC 3. EL TURISME A AMÈRICA I L'ANTÀRTIDA
1. Amèrica i Antàrtida
3.1.1. Amèrica de Nord.
3.1.2.Amèrica Central i el Carib
3.1.3. Amèrica del Sud i Antàrtida.
BLOC 4. EL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME A ÀSIA I OCEANIA
1. Asia i el Pacífic
4.1.1. Asia Meridional.
4.1.2. Asia Oriental
4.1.3.El Nordest d'Àsia
4.1.4.Oceania
BLOC 5.. EL TURISME A L'ÀFRICA I L'ORIENT MITJÀ
1. El turisme a l'Àfrica
5.1.1. El Nord d'Àfrica
5.1.2. Africa Oriental i illes de l'Indic.
5.1.3. Africa Austral.
5.1.4.Africa Occidental i illes Atlàntiques
2. Orient Mitjà
5.2.1. L'Orient Pròxim Mediterrani
5.2.2. L'Orient Mitjà i els Països del Golf
BLOC 6. ELS NOUS TERRITORIS TURÍSTICS: LES NOVES FORMES, ESPAIS I TENDÈNCIES
TURÍSTIQUES
1. Nous turismes i post-turismes.
6.1.1.Nous turismes i nous comportaments turístics.
6.1.2. Les noves funcions de la mar.
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6.1.3.Les noves manifestacions espacials.
6.1.4. El futur del turisme

Metodologia docent
En aquest apartat s'exposen les diferents modalitats d'aprenentatge previstes per aquesta assignatura.La
Geografia del Turisme es desenvoluparàa travésde l'explicació de continguts mitjançant classes teòriques
i classes pràctiques. Aquestes darreres consistirán tant en sessionsa l'aula com sortides de camp de
reconeixement territorial. Serà tinguda en compta de manera molt significativa l'actitud de l'alumne a cada
una d'aquestes modalitats.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Classes teòriques

Classes magistrals

Classes pràctiques Sortides de camp,
orientacions,
realització i
exposició d'un
treball d'una
destinació turística

Tip. agr.
Grup gran (G)

Descripció
Les classes teòriques tenen com objectiu l'explicació per part del professor
del contingut del programa. Al tractar-se d'una avaluació contínua es tendrà
en compte l'assistència i la participació dels alumnes.

Grup mitjà (M) La finalitat de les clases pràctiques consisteix en l'aprenentatge per part
del alumne a través de:
a) Sortides de camp de reconeixement territorial que es realitzarán en
dissabte. L'assistència a les sortides de camp és obligatòria.
b)La realització d'un treball sobre una destinació turística conforme a les
indicacions del professor de pràctiques.
La metodologia consistirà per part del professor en exposar estrategies
de reconèixement territorial en les sortides de camp així com pautes en
relació a la recerca i informació, mètodes per avaluar la qualitat de les
fonts d'informació i aprendre a realitzar un treball de recerca sobre una
destinació turística conforme a les orientacions del professor de práctiques.
El alumne haurà de realitzar un treball, individualmente o en grup (màxim
dues persones). Aquest treball s'haurà d'exposar obligatòriament a l'aula
davant la resta de l'alumnat, emprant per la seva explicació el programa
powerpoint o similar, amb una durada compressa entre 10 i 20 minuts. En
l'avaluació estendrà en compte la claretat d'exposició, la utilització correcta
de la terminologia, el continguts de la recerca i la qualitat del document
powerpoint o similar que s'ha d'entregar al professor.
Aquestes activitats no són recuperables.

Altres

Avaluació d'aptitud
i actituds del
alumne

Grup gran (G)

Evaluació objectiva pet part del professor de les actituds i aptituds del
alumne. La forma d'avaluar serà l'observació per part del professor de
l'actitud del alumne en classe, la seva assistència continuada, el grau de la
seva participació en els debats sobre diferents temes, la seva atenció en les
classes teòriques, la seva disposició a l'estudi i el seu compliment de les
tasques assenyalades.

Activitats de treball no presencial
4 / 11

Data de publicació: 21/07/2010
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Universitat de les
Illes Balears

Modalitat

Nom

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2010-11
21100 - Geografia del Turisme
Grup 3, CT, GTUR
F
Català

Descripció

Estudi i treball
Lectures i comentaris de La finalitat d'aquesta activitat és que l'alumne aprengui a desenvolupar la capacitat
autònom individual textos proposats
comprensiva i analítica analitzant diversos textos científics. Els textos a ressenyar serán
publicats a l'inici de l'assignatura.De cada undels textos proposats espresentarà una
recensió crítica d'una extensió màxima de 1000 paraules. S'avaluarà la concresió, la
claretat i la profunditat de la reflexió.
Estudi i treball
Estudi i activitats
El millor mètode consisteix en que el alumne programi unes hores d'estudidiàries i/
autònom individual individuals recomenadas o setmanals de la matèria de les classes magistralsimpartides pelprofessor per poder
superar les proves objetives amb facilitat. És important crear una carpeta amb els apunts
de cada clase i les anotacions de la bibliografia que es vagui citant. Tambés'ha d'aprofitar
la bibliografia recomanada i fer les lectures complementàries.
Estudi i treball
autònom en grup

Estudi i preparació de
temes en grup

Es recomana també l'estudi en grups per facilitar els intercanvis i completar els
continguts de l'assignatura així com posibilitar el debat i la reflexió

Estimació del volum de treball
Els diferents pesos de les distintes parts corresponen a les indicacions del quadre adjunt
Modalitat

Nom

Activitats de treball presencial
Classes teòriques
Classes pràctiques

Altres

Classes magistrals
Sortides de camp, orientacions,
realització i exposició d'un treball d'una
destinació turística
Avaluació d'aptitud i actituds del
alumne

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom en grup

Lectures i comentaris de textos
proposats
Estudi i activitats individuals
recomenadas
Estudi i preparació de temes en grup

Total

Hores

ECTS

%

60

2.4

40

40
15

1.6
0.6

26.67
10

5

0.2

3.33

90

3.6

60

20

0.8

13.33

50

2

33.33

20

0.8

13.33

150

6

100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Pel conjunt dels alumnes l'assignatura s'avaluarà d'acord amb l'itinerari A. En la modalitat d'avaluació
prevista a l'itinerari A l'avaluació és contínua, de manera que si un alumne va superant les proves o exercicis
que ha de realitzar, al acabar el període lectiu el 21 de gener del 2011 tendrà l'assignatura aprovada amb la
qualificació que hagui obtingut.
La puntuació màxima que podrà obtenir un alumne és l'equivalent a 10. La puntuació s'obstendrà de lesquatre
modalitats d'avaluació:
A) Les proves objetivas que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics;
B). Els comentaris escrits sobre les lectures/ articles que es publicaran a l'inici de l'assignatura
C) El treball entregat i exposat a clase obligatoriament a classe sobre una destinació turística conforme a les
orientacions del professor encarregat de la part práctica.
D) L'avaluació de les actitus i aptituds del alumne.
L'avaluació de cada una de les esmentades parts es concretitza de la següent manera:
A) .Proves que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics. Els continguts teòrics són avaluats utlitzant
proves objectives escrites de tipus test. Aquest apartat representa el 50% de la qualificació final. Per aprovar
aquesta part i perqué fassi promig amb la resta s'han d'aprovar per separat cada una de les quatre proves amb
una puntuació mínima de 5 a cadascuna d'elles. La primera prova comprendà els blocs 1 i 2; La segona el
Bloc 3; La tercera el Bloc 4; i la quarta el Bloc 5 i 6. La primera y cuarta prova consitirá en 40 preguntes
amb 4 alternatives de resposta de les quals sols una d'ellas serà la correcta. Per cada4 respostes incorrectes
es restarà una de correcta. Les proves segona y tercera tendrán 30 preguntes amb 4 alternatives de resposta
de les quals sols una serà la correcta. En aquestes cada 3 respostes incorrectes en restarán una de correcta.
En aquesta modalitat per poder tenir dret a la recuperació en els períodes d'avaluació complementaria de les
activitats d'avaluació contínua no realitzades s'haurán de cumpliralguna de lessegüents situacions:
1. Motius de malaltia que s'haurà de justificar necessariament amb la presentació del informe mèdic de
l'Assegurança Privada, Assegurança Social o dels serveis màdic de la UIB.
2. Motius relacionats amb la defunció de familiar ascendent o descendents en línia recta o germans. En
ambdós casos la circumstància ha de coincidir amb la data de l'activitat de tal manera que la impossibiliti.
B) Comentaris de lectures/articles científics. Cada un dels comentaris tendrán una extensió màxima des1000
paraules i s'haurán d'entregar en paper al professor en els terminis assenyalats.Com a mínim s'haurà d'obtenir
una puntuació de 5. Aquesta activitat no és recuperable. Representarà el 15% de la qualificació final.
C) Proves que avaluen les habilitats pràctiques. Aquesta activitat implica l'assistència obligatòria a les
sortides camp que es realitzaran en dissabte. També serà obligatoria la presentació d'un treball de recerca
sobre una destinació turística. Aquesta part representará el 25% de la qualificació final. Perque fassi
promig ha d'haver estat exposat davant els alumnes i entregat en paper al professor. Aquesta activitat no es
recuperable. Com a mínim s'haurà d'obtenir una puntuació de 5.
D) Proves que avaluen les aptituds i actituds. No hi prova específica per aquest apartat. La forma d'avaluar
serà l'observació que realitzi el professor de la seva actitud a clase, l'assistència, el seu grau de participació,
la seva atenció i la disposició a l'estudi i realitzar las tasques assenyalades. El seu pes serà d'un 10% de la
qualificació final.
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Classes magistrals
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Classes teòriques
Proves de resposta breu (Recuperable)
Les classes teòriques tenen com objectiu l'explicació per part del professor del contingut del programa. Al
tractar-se d'una avaluació contínua es tendrà en compte l'assistència i la participació dels alumnes.
Superació de les proves objectives. Veure els criteris per tenir dret a la recuperació.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Sortides de camp, orientacions, realització i exposició d'un treball d'una destinació turística
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes pràctiques
Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
La finalitat de les clases pràctiques consisteix en l'aprenentatge per part del alumne a través de: a) Sortides
de camp de reconeixement territorial que es realitzarán en dissabte. L'assistència a les sortides de camp
és obligatòria. b)La realització d'un treball sobre una destinació turística conforme a les indicacions
del professor de pràctiques. La metodologia consistirà per part del professor en exposar estrategies de
reconèixement territorial en les sortides de camp així com pautes en relació a la recerca i informació,
mètodes per avaluar la qualitat de les fonts d'informació i aprendre a realitzar un treball de recerca sobre
una destinació turística conforme a les orientacions del professor de práctiques. El alumne haurà de
realitzar un treball, individualmente o en grup (màxim dues persones). Aquest treball s'haurà d'exposar
obligatòriament a l'aula davant la resta de l'alumnat, emprant per la seva explicació el programa powerpoint
o similar, amb una durada compressa entre 10 i 20 minuts. En l'avaluació estendrà en compte la claretat
d'exposició, la utilització correcta de la terminologia, el continguts de la recerca i la qualitat del document
powerpoint o similar que s'ha d'entregar al professor. Aquestes activitats no són recuperables.
Entrega del treball i exposició davant els alumnes

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Avaluació d'aptitud i actituds del alumne
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Altres
Altres procediments (No recuperable)
Evaluació objectiva pet part del professor de les actituds i aptituds del alumne. La forma d'avaluar serà
l'observació per part del professor de l'actitud del alumne en classe, la seva assistència continuada, el grau
de la seva participació en els debats sobre diferents temes, la seva atenció en les classes teòriques, la seva
disposició a l'estudi i el seu compliment de les tasques assenyalades.
Control d'assistència, participació en debat, actituds al llarg de les classes i del nivell de compliment de les
tasques posades al llarg del semestre.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Lectures i comentaris de textos proposats
Modalitat
Tècnica
Descripció

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (No recuperable)
La finalitat d'aquesta activitat és que l'alumne aprengui a desenvolupar la capacitat comprensiva i analítica
analitzant diversos textos científics. Els textos a ressenyar serán publicats a l'inici de l'assignatura.De
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cada undels textos proposats espresentarà una recensió crítica d'una extensió màxima de 1000 paraules.
S'avaluarà la concresió, la claretat i la profunditat de la reflexió.
Entrega del comentari del articles, la seva profunditat d'anàlisi i claretat en la síntesis i redacció.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Els recursos bibliogràfics consten de:
A) Bibliografía Bàsica, recomanada per completar l'estudi dels temes d'explicació i/o les orientacions
pràctiques.
B) Bibliografia complementaria que permet una profundització i/o ampliació de les temàtiques explicades.
C) Altres recursos que consten d'un llistat de diccionaris de terminologia, principals revistes de consulta de
temàtica relacionades amb el turisme, principals publicacions de dades estadístiques en turismey pàgines
webs en les que es pot trobar informació relacionada amb els continguts de l'assignatura.
Bibliografia bàsica
Geografía mundial del turismo /editores Diego A. Barrado y Jordi Calabuig ; A. Artigues, ... [et al.]
[Madrid] :Síntesis,DL2001
Hall, Colin Michael,
The geography of tourism and recreation :environment, place, and space /C. Michael Hall and Stephen J.
Page.
3rd ed.
Abingdon, Oxon ; New York, NY :Routledge,2005.
Lickorish, Leonard J.
Jenkins, Carson L.
Una introducción al turismo /Leonard J. Lickorish, Carson L. Jenkins
Madrid :Síntesis, DL2000.
Mesplier, Alain
Bloc-Duraffour, Pierre
Geografía del turismo en el mundo /Alain Mesplier, Pierre Bloc-Duraffour
Madrid :Síntesis, 2000.
.Williams, Stephen,
Tourism Geography /Stephen Williams.
London :Routledge ,1998.
Bibliografia complementària
Atchison, Cara
Leisure and tourism landscapes:social and cultural geographies /Cara Aitchison, Nicola E. MacLedod
London :Routledge,2002
Mediterranean tourism :facets of socioeconomic development and cultural change /edited by Yiorgos
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