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Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la 
proposta de creació de la Facultat de Turisme i Geografia.

Escola Universitària de Turisme i Oci. Memòria de canvi de denominació del centre: 
Facultat de Turisme i Geografia

1. ANTECEDENTS

L’Escola Universitària de Turisme i Oci va néixer el curs 2001-02 amb la vocació 
de ser una institució de referència en l’àmbit de la creació i transmissió de conei-
xement en el sector del turisme i l’oci. Des del curs 2009-10 ha incorporat la pro-
gramació d’ensenyaments en l’àmbit de la geografia i l’ordenació del territori i està 
previst el trasllat del Departament de Geografia al centre a mitjà termini.

L’Escola s’ha configurat com un espai innovador en l’àmbit de la formació en les 
matèries que són de la seva competència; útil per als diferents tipus d’empreses, 
institucions i organitzacions que són els ocupadors dels seus estudiants, i compro-
mès amb el desenvolupament humà i professional dels estudiants i amb la carrera 
professional del professorat, el personal d’administració i serveis i altres persones 
adscrites a l’Escola. La capacitació dels estudiants, la qualificació dels processos i 
de la mateixa organització del centre, i la innovació en matèria formativa són eixos 
estratègics clau per aconseguir-ho.

2. NIVELLS FORMATIUS

El desplegament del nou mapa d’ensenyaments derivat de la reorganització for-
mativa propiciada per l’adaptació al sistema de Bolonya ha implicat la implantació 
al centre de titulacions en tots els nivells formatius universitaris: graus, màsters i 
doctorats. Per tant, l’actual Escola ja no imparteix només –com en els inicis– una 
titulació de grau mitjà (diplomatura de Turisme) no orientada a la recerca, sinó que 
forma estudiants en tot l’espectre de titulacions possible i amb una clara orientació 
a la recerca. En concret, per al curs 2011-12 l’actual Escola Universitària de Turis-
me i Oci té previst impartir:

2 Titulacions de grau:

• Grau de Turisme

• Grau de Geografia i Ordenació del Territori

2 Titulacions oficials de màster (amb itinerari de recerca):

• Màster de Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística

• Màster de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

A més, l’actual Escola Universitària de Turisme i Oci és el centre de referència de 
dos programes de doctorat, gestionats administrativament, en tots dos casos, pel 
Departament de Geografia. En concret:

• Doctorat de Turisme i Oci (amb la participació de professorat i línies de recer-
ca dels departaments de Geografia, Gestió d’Empreses i Economia)

• Doctorat de Canvi Climàtic

Finalment, ha estat vocació del centre innovar en la programació de nous progra-
mes formatius oficials en col·laboració amb altres centres i/o universitats i amb 
una clara vocació d’internacionalització de l’activitat docent, així com promoure el 
desenvolupament de programes formatius propis tant en l’àmbit del turisme i l’oci 
com de la geografia i l’ordenació del territori. En aquest sentit, el centre programa, 
a través de la FURV, el màster interuniversitari de Planificació i Gestió de Turisme 
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Enològic (en col·laboració amb la Universitat de La Rioja) i elabora programes 
formatius in company per a Port Aventura en direcció i gestió de parcs temàtics i 
d’oci. 

És, doncs, des de la perspectiva de l’ampli espectre de nivells formatius i la seva 
vinculació amb la recerca, que l’Escola proposa, a través de la seva junta de cen-
tre, iniciar la tramitació pertinent per canviar la denominació d’escola universitària 
a facultat.

3. ÀMBITS DE CONEIXEMENT

Tal com s’ha pogut constatar a l’apartat anterior, l’Escola Universitària de Turisme i 
Oci ha ampliat el ventall d’àmbits de coneixement en relació amb els quals progra-
ma estudis formatius. 

Inicialment dedicada només a l’àmbit de coneixement associat al turisme, amb la 
incorporació dels estudis de grau de Geografia des del curs 2009-10 i, posterior-
ment, la posada en marxa d’estudis de màster i doctorat en aquest àmbit, actual-
ment l’oferta formativa de l’Escola Universitària de Turisme i Oci està associada a 
dos àmbits principals de coneixement: el turisme (en relació amb el qual va iniciar 
la seva activitat) i la geografia. A més, el ja aprovat i previst trasllat del Departa-
ment de Geografia un cop s’hagin realitzat les pertinents obres de reforma de l’ac-
tual edifici del centre reforçarà encara més aquesta doble orientació de l’activitat 
acadèmica de l’actual escola universitària. 

És, doncs, a partir de la necessitat de reflectir aquesta doble orientació en la ma-
teixa denominació del centre i, per tant, fer visible l’expertesa que s’hi pot trobar, 
que es proposa incloure en la nova denominació del centre l’expressió “turisme i 
geografia” en substitució de l’actualment vigent de “turisme i oci”.

4. CONCLUSIÓ

Per tal d’adequar la denominació del centre a les seves actuals funcions i responsa-
bilitats, es proposa canviar el nom de l’actual Escola Universitària de Turisme i Oci 
de la Universitat Rovira i Virgili pel de Facultat de Turisme i Geografia. 


