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Prioritzem l'ensenyament 
pràctic mitjançant les 
pràctiques externes, les 
sortides, les noves tecnologies 
i l'aprenentatge basat en 
projectes.

Facultat de Turisme 
i Geografia
Som un centre de referència internacional en la creació i transmissió de coneixement en els àmbits de la gestió del 
turisme i l’hoteleria, i de la geografia, l’anàlisi territorial i la sostenibilitat. Les idees fonamentals que guien el nostre 
treball són el foment i la millora de les activitats turístiques i d’oci professionals, d’una banda, i la planificació, 
la gestió territorial i les problemàtiques ambientals, de l’altra, sempre tenint ben present la importància del 
desenvolupament sostenible.

Estem situats al bell mig de l’àrea més turística de la Costa Daurada. El Camp de Tarragona constitueix un 
entorn en què ben a prop es troben nuclis urbans molt dinàmics, importants zones industrials, entorns rurals 
amb problemàtiques molt específiques i grans eixos de comunicació. Tot això fa que tant el turisme com la 
resta d’activitats hagin de desenvolupar-se en el marc d’una gestió pública i privada molt curosa amb el territori 
i el medi ambient. En aquest sentit, el nostre centre aporta no només el coneixement de l’equip docent, sinó 
també una àmplia xarxa de relacions amb les principals empreses i institucions del territori, que en tots els casos 
ofereixen la possibilitat de fer-hi les pràctiques externes.

El nostre professorat també està adaptat a aquestes necessitats. Comptem amb docents especialitzats en els àmbits 
del turisme, l’anàlisi territorial i el canvi climàtic, que duen a terme una important tasca de recerca reconeguda 
amb nombroses publicacions en l’àmbit internacional. A més, també hi exerceixen la docència un bon nombre de 
professors i professores d’altres disciplines, especialment experts en els camps de l’economia i la gestió d’empreses.

Tota aquesta tasca es complementa amb una docència que dona molta importància a metodologies d’aprenentatge 
pràctiques i aplicades. En la nostra proposta formativa tenen especial rellevància les pràctiques en empreses i 
institucions externes, els treballs basats en projectes, les noves tecnologies i les sortides de treball fora de la Facultat.
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Oferta formativa

Grau
• Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
• Gestió en Turisme i Hoteleria

Màster universitari
• Gestió de Destinacions Turístiques
• Planificació, Governança i Lideratge Territorial 

(interuniversitari)
• International Master on Wine Tourism Innovation
• Gestió d’Àrees de Muntanya (interuniversitari)

Títols propis i diplomes de postgrau
Periòdicament s’ofereixen cursos de formació 
continuada en els àmbits del turisme i la geografia. 
En pots consultar l’oferta a http://www.ftg.urv.cat/
ensenyaments.

Aprèn de forma 
innovadora i propera
Gaudeix d’un tracte personalitzat, grups reduïts i 
una relació propera amb el professorat. 

Utilitza metodologies d’aprenentatge innovadores 
i participatives que et permetran posar en pràctica 
els coneixements adquirits en situacions reals de 
l’entorn laboral. 

El teu professor o professora de referència et 
guiarà en el teu aprenentatge acadèmicament i 
professionalment. 

Adquireix les competències que necessites per al 
teu futur professional i que les empreses més
valoren: treballar en equip, aprofitar al màxim les 
noves tecnologies, comunicar-te adequadament en 
diferents contextos i resoldre problemes de forma 
crítica, creativa i innovadora.

Augmenta les teves 
oportunitats laborals
La docència s’enfoca al coneixement pràctic. 
Tindràs la possibilitat de portar a la pràctica el 
que hagis après a classe amb el suport de les 
institucions i empreses que col·laboren i donen 
suport a les titulacions. Això  t’ajudarà a conèixer la 
realitat laboral i enfocar la teva carrera professional.

En tots dos graus podràs fer les pràctiques en una 
de les empreses que formen part de l’extensa xarxa 
col·laboradora  que al curs 2018-19 va fer possible 
que 122 estudiants de la Facultat realitzessin 
pràctiques com a part del seu pla d’estudis.

Estudia en un entorn 
internacional
El campus de Vila-seca és al cor d'una destinació de 
vacances i oci de gran prestigi, i alhora un territori 
divers i en profunda transformació, un laboratori on 
es poden assajar solucions amb òptica internacional 
en els àmbits del turisme i la geografia. 

La internacionalització és un dels puntals de la Facultat. 
Per això, podràs complementar la teva formació amb 
una estada en una de les més de 60 universitats amb 
què tenim conveni, a través dels diferents programes 
de mobilitat. Cada any més d’una vintena dels alumnes 
de la Facultat aprofiten la possibilitat d’estudiar en 
països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda, 
Polònia, Turquia, el Regne Unit, els Estats Units, l’Índia, 
i les universitats sud-americanes de més renom del 
Brasil, l’Argentina i Mèxic.

Gaudeix d’una formació
de qualitat
El compromís de la Facultat amb la qualitat és 
present, i per això apliquem programes d'innovació 
i millora contínua. Aquesta pràctica garanteix que 
la docència i la recerca s'adeqüen al que demana la 
societat i permet anticipar futures necessitats.

Serveis i instal·lacions
La Facultat de Turisme i Geografia es troba al campus 
Vila-seca, a pocs minuts del centre de la localitat i a 
15 minuts en cotxe de Tarragona i Reus. Si et mous 
en transport privat, hi trobaràs aparcament gratuït 
i si utilitzes el transport col·lectiu hi pots arribar 
còmodament amb línies de tren i autobus que enllacen 
els diferents campus de la URV i comuniquen la 
Facultat amb les poblacions més properes. 

Les instal·lacions són noves i estan dissenyades 
específicament per assegurar-te un aprenentatge de 
qualitat. En el camp de la geografia, disposaràs de 
l’aula de sistemes d’informació geogràfica (SIG), el 
Laboratori de Cartografia i el Laboratori de Geografia 
Física. També integrades al campus hi ha estructures 
de recerca com són el Centre de Canvi Climàtic-C3 i el 
Grup de Recerca en Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. 
En el camp del turisme, trobaràs les instal·lacions 
del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de 
Catalunya, seu del Departament d’Innovació Turística 
d’Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya. Es tracta 
d’un organisme clau en  l’aportació de coneixement 
turístic especialitzat complementari al teixit 
empresarial, per a millorar i ampliar l’oferta de serveis i 
productes, mitjançant la innovació tecnològica.
 
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació (CRAI) posa al teu abast un ampli 
ventall de serveis per facilitar-te l’aprenentatge, com 
la biblioteca, espais d’estudi individuals i per a grups 
amb mitjans multimèdia, assessorament i materials 
per a l’aprenentatge de llengües, i formació per 
millorar les teves competències informàtiques i de 
gestió de la informació. També cal destacar que som 
biblioteca dipositària de l’Organització Mundial del 
Turisme (OMT) i que com a tal rebem totes les seves 
publicacions oficials per posar-les a disposició dels 
usuaris. 



GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI 
TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT
Aquest grau de caràcter territorial i ambiental, vinculat a la geografia, t’ofereix una nova 
visió sobre qüestions clau com ara la sostenibilitat del model de desenvolupament i 
l'imprescindible enfocament territorial en la planificació pública. Aprendràs les tècniques 
d’anàlisi espacial i cartogràfica (SIG) que es necessiten per a l’anàlisi territorial, tant 
a escala local com regional. Un cop t’hagis graduat, seràs un professional amb un 
coneixement ampli de les interrelacions que es produeixen en el territori i les seves 
conseqüències, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès pels fenòmens 
territorials i ambientals que ens envolten i que 
afecten el conjunt de la societat. També cal que 
tinguis facilitat per a l’observació, l’anàlisi i la 
diagnosi de l’entorn i un esperit crític. Alhora, cal 
que siguis una persona sensible als problemes 
ambientals i als desequilibris socials i econòmics.

Per què estudiar el grau de 
Geografia, Anàlisi Territorial i 
Sostenibilitat a la URV?
Obtindràs una formació transversal i multidisciplinària 
que té com a eix central la sostenibilitat i combina 
assignatures de geografia humana i geografia física, 
de planificació territorial i assignatures instrumentals 
(tecnologies d’informació geogràfica).

Aprendràs de forma pràctica i participativa mitjançant 
la metodologia de l’aprenentatge basada en 
problemes que et plantejarà casos reals als quals 
hauràs de donar resposta aplicant els continguts 
adquirits en les diferents assignatures. D’aquesta 
manera, et convertiràs en el protagonista del teu 
propi aprenentatge i podràs superar reptes que aniran 
augmentant de dificultat a mesura que vagis avançant 
en el grau fins a arribar a participar en projectes reals 
proposats per empreses o institucions públiques.

Faràs sortides de treball de camp com un element 
essencial per conèixer el territori.

Realitzaràs 125 hores de pràctiques en empreses o 
institucions que estan relacionades amb la geografia, 
l’anàlisi territorial i la sostenibilitat i on posaràs en 
pràctica els teus coneixements.

Sortides professionals
Podràs exercir com a tècnic o tècnica responsable en 
diversos departaments de l’Administració pública, o en 
consultories i gabinets pel que fa a l’empresa privada.

Hi ha cinc grans camps d’inserció laboral:

• Tecnologies de la informació geogràfica: 
cartografia, sistemes d’informació geogràfica, 
teledetecció, fotogrametria i sistemes de 
localització.

• Medi ambient: ordenació i gestió d’espais 
d’interès natural, implantació de sistemes de 
qualitat ambiental, auditories ambientals, plans 
d’emergència i de prevenció de riscos, avaluacions 
d’impacte ambiental, meteorologia i climatologia, i 
educació ambiental.

• Planificació i gestió territorial: plans d’ordenació 
territorial, plans urbanístics, mobilitat.

• Desenvolupament socioeconòmic i territorial: 
planificació estratègica local i regional; gestió 
del desenvolupament local; programació, gestió 
i avaluació de polítiques i serveis públics; 
geomàrqueting; estudis demogràfics aplicats, i 
polítiques de desenvolupament turístic.

• Societat del coneixement, docència a secundària, 
guia de turisme i interpretació del territori.
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La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

Protagonitzaràs el 
teu aprenentatge 
resolent reptes i 
problemes reals
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Espais Europeus 4

Espais i Societats en un Món Global 6

Principis d’Economia 6

Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu 4

Projecte 1 4

Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística 6

Demografia: Tècniques per a l’Anàlisi de la Població 4

Geografia Urbana: Ciutat, Paisatge i Dinàmiques 
Metropolitanes 4

Medi Ambient i Sostenibilitat 6

Tècniques Quantitatives 6

Territori i Cultura 6

Projecte 2 4

ASSIGNATURA ECTS

Treball de Camp I 4

Anàlisi Espacial i Geodisseny 4

Marc de la Planificació Territorial i Urbanística 4

Mètodes i Tècniques Quantitatius en Geografia 4

Projecte 5 6

Sistemes i Recursos Hídrics 4

Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local 4

Variabilitat i Canvi Climàtic 4

Anàlisi i Interpretació del Paisatge 4

Anàlisi de Riscos i Impactes Territorials 4

Instruments per a la Planificació del Desenvolupament 
Territorial 4

Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 4

Producció i Disseny Cartogràfic. Eines Web 4

Projecte 6 6

Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació 
Territorial (I) 6

Avaluació Ambiental 3

Instruments de Gestió d’Espais Protegits 
i del Paisatge 3

Reptes i Temes Clau en Geografia 3

Optatives* 15

Anàlisi i Disseny de Propostes per a la 
Planificació Territorial (II) 6

Pràctiques Externes 12

Treball de Final de Grau 12

Climatologia: Factors i Dinàmiques Climàtiques 4

Desigualtat i Cooperació 6

Espais i Recursos Turístics 6

Introducció al Dret 6

Projecte 3 4

Teledetecció Aplicada a l’Anàlisi Territorial 4

Biogeografia i Biodiversitat 4

Espais Rurals i Sostenibilitat 4

Geopolítica 4

Tecnologies de la Informació Geogràfica 4

Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6

Projecte 4 8
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 141 ECTS
Assignatures optatives: 15 ECTS

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Mira el vídeo 
del grau



8

GRAU DE GESTIÓ EN TURISME 
I HOTELERIA
En aquest grau et convertiràs en un professional amb una formació versàtil en el camp del 
turisme i l’hoteleria. Un cop t’hagis graduat, podràs ocupar posicions de responsabilitat en 
la gestió d’empreses i institucions turístiques o en qualsevol de les seves àrees funcionals, 
i adaptar-te amb èxit al context de transformació contínua i a les exigències de qualitat, 
competitivitat, internacionalització i sostenibilitat del sector.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 80
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català, castellà, anglès, 
alemany i francès
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès per altres 
cultures, una marcada vocació de servei, facilitat 
per a la comunicació oral i escrita i per als idiomes, 
tenir caràcter extravertit, esperit emprenedor i 
creatiu, capacitat de treballar en equip i sensibilitat 
pels temes socials i mediambientals. 

Si vens de batxillerat, la branca que s’orienta millor 
cap a aquest grau és ciències socials.

Per què estudiar el grau de 
Gestió en Turisme i Hoteleria 
a la URV?
Tindràs classes impartides per agents del territori 
que aporten una visió molt pràctica al grau.

Estudiaràs en un centre de referència internacional 
en la docència i la recerca en l’àmbit del turisme.

Les 540 hores de pràctiques en empreses que 
faràs entre tercer i quart curs et garantiran un 
aprenentatge pràctic divers en dues assignatures 
diferents i en dues experiències també diferents que 
et facilitaran l’apropament i la inserció al món laboral.

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de 
Catalunya està situat al campus. És un centre 
pioner dedicat a la transferència de coneixement 
en aquest sector. És seu del Departament 
d’Innovació Turística d’Eurecat – Centre Tecnològic 
de Catalunya i també acull diferents associacions i 
empreses del sector turístic del territori.

Sortides professionals
Com que el sector del turisme té un caràcter 
innovador que va generant noves sortides 
professionals, podràs exercir activitats variades 
i tindràs oportunitats de treball que no existien 
prèviament. En qualsevol cas, es tracta de 
posicions amb nivells de responsabilitat de càrrecs 
intermedis o direcció d’operacions.

Els àmbits principals d’inserció laboral són, doncs:

• Allotjament
• Restauració
• Intermediació
• Transport i logística
• Planificació i gestió pública de destinacions
• Productes i activitats turístiques
• Formació
• Recerca i consultoria

Mencions*
Menció en Gestió de Destinacions Turístiques
Menció en Gestió Hotelera
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*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Podràs cursar diverses 
assignatures en anglès
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Espais i Societats en un Món Global 6

Conceptes Bàsics de Turisme 6

Organització d’Empreses Turístiques 6

Principis d’Economia 6

Tècniques d’Informació Geogràfica i Turística 6

Comptabilitat Financera 6

Màrqueting Turístic 6

Medi Ambient i Sostenibilitat 6

Tècniques Quantitatives 6

Territori i Cultura 6

ASSIGNATURA ECTS

Gastronomia 4

Pràctiques Externes I 12

Optatives* o Menció 14

Francès II / Alemany II (a escollir) 6

Gestió de la Qualitat Turística 6

Intermediació Turística i OTA 6

Lideratge i Gestió d’Equips 4

Noves Tendències en Turisme 4

Tècniques d’Anàlisi de Dades Turístiques 4

Construcció de Marca i Reputació en Línea 6

Gestió Estratègica d’Esdeveniments 12

Optatives o Menció 4

Treball Fi de Grau 4

Pràctiques Externes II 4

Optatives* 3

Optatives 6

Communication and Guest Experience M1 4

Control Pressupostari i Gestió Financera M1 4

Estratègies de Comercialització i Distribució. 
Revenue Management M1 6

Food and Beverage M1 4

Gestió de Resorts M1 6

Operacions i Processos en Restauració M1 4

Planificació i Projectes en Hoteleria M1 6

Disseny i Creació de Productes Turístics M2  6

Interpretació i Gestió del Patrimoni M2  4

Gestió de Projectes de Planificació Turística M2 6

Paisatge Cultural i Pràctiques Turístiques M2 4

Polítiques i Gestió Pública del Turisme M2 4

Promoció i Informació de la Destinació Turística M2 6

Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques M2 4

Gestió d’Informació Turística en Entorns Digitals 3

Innovació i Emprenedoria 3

Instruments per a la Planificació del 
Desenvolupament Territorial 4

Responsabilitat Social Corporativa 3

Skills in English Communication 3

Planificació i Gestió de l’Enoturisme 3

Planificació i Gestió del Turisme Esportiu i de Salut 3

Comptabilitat de Gestió 6

Desigualtat i Cooperació 6

Espais i Recursos Turístics 6

Introducció al Dret 6

Mercats Turístics 6

Francès I / Alemany I (a escollir una opció) 6

Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial 6

Operacions i Processos en Hoteleria 6

Panorama Turístic Mundial 6

Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 104 ECTS
Assignatures optatives: 46 ECTS
Pràctiques externes: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

M1Menció en Gestió Hotelera
M2Menció en Gestió de Destinacions Turístiques
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NOTES
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NOTES
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat

www.urv.cat

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA
Campus Vila-seca 

C. Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca (Tarragona)
977 297 900 / ftg@urv.cat / www.ftg.urv.cat


