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RESUM
La Geografia del Turisme en Espanya aprofundeix en conceptes apresos en semestres anteriors i permet
descobrir les múltiples relacions i interaccions entre l'activitat turística i el territori espanyol.
L'assignatura analitza els factors que intervenen en la localització de l'activitat turística, les diferents
tipologies, la seva contribució al desenvolupament econòmic espanyol i la capacitat per transformar la
societat i el territori.
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Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Coneixements mínims de llengües estrangeres com el francès, langlès, lalemany, etc. que permeten a
lalumne llegir i comprendre textos en altres idiomes.
Coneixements mínims en ofimàtica que permeten a lalumne entregar pràctiques, exercicis, resums,
comentaris, etc. en format digital mitjançant els processadors de textos més habituals, i fins i tot fer
presentacions amb eines com el Power Point, per exemple.
Igualment, coneixements per accedir i consultar informació de lliure accés disponible en Int

COMPETÈNCIES
1317 - Grau de Turisme

- Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
- Identificar i gestionar espais i destinacions turístics.
- Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
- Analitzar els impactes generats pel turisme.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
–
Comprèn la naturalesa de les múltiples relacions i interaccions que es produeixen entre l'activitat
turística i el territori en el qual s'assenta.

–

Analitza els factors territorials que intervenen en la implantació i evolució de l'activitat turística.

–

Coneixement dels principals agents del turisme actual

–
Realitza diagnòstics precisos sobre la situació de l'activitat turística a diferents països i regions,
mitjançant el coneixement de la conjuntura turística global i mitjançant la correcta identificació dels
elements clau presents en cada territori.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. La diversitat del territori espanyol i les seves relacions amb el turisme
Introducció a la Geografia d'Espanya I: l'organització territorial d'Espanya
Introducció a la Geografia d'Espanya II: el medi físic, recursos i processos territorials

2. Factors que condicionen l'activitat turística a Espanya
Factors naturals del territori espanyol com a condicionants turístics
Factors culturals i tècnics del territori espanyol com a condicionants turístics

3. Història de la implantació de l'activitat turística a Espanya
Història del turisme espanyol

4. Geografia del turisme a Espanya
Fonts per a l'estudi del turisme a Espanya: quantitatives i qualitatives
Aproximació al turisme espanyol des del costat de l'oferta i demanda: allotjaments, etc.

5. Rutes, itineraris i grans regions turístiques d'Espanya
Regions litorals I: nord i nord-oest espanyol
Regions litorals II: l'Arc Mediterrani (inclou el turisme a la Comunitat Valenciana)
regions insulars
Regions d'interior I: la Vall de l'Ebre
Regions d'interior II: la Meseta

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT

Hores

% Presencial

Classes de teoria

45,00

100

Pràctiques en aula

15,00

100

Assistència a esdeveniments i activitats externes

5,00

0

Elaboració de treballs en grup

30,00

0

Elaboració de treballs individuals

30,00

0

Estudi i treball autònom

25,00

0

TOTAL
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METODOLOGIA DOCENT
Hores presencials (al votant de 60) inclouran:

–Classes teòriques (lliçons magistrals i d’interacció i participació directa amb l’alumne), on abordarem
els principals aspectes de cadascú dels temes reflectits en l’apartat de “continguts” de la present guia
docent.

–Classes pràctiques (realització d’exercicis, resolució de models d’examen, identificació de bases de
dades i introducció a la seua utilització, etc.).

–Activitats complementàries (audició d'àudios / postcads especialitzats i / o visualització de documentals
temàtics que reflecteixin aspectes actuals inclosos en el temari, problemàtiques socials, ecològiques,
conflictes, etc.; conferències / xerrades impartides per experts en la matèria externs a la universitat, etc.;
pràctiques / sortides de camp ("excursions"), en la mesura del possible per interactuar, accedir de primera
mà i comprendre contextos socioeconòmics del turisme valencià; etc..

–Tutories programades i/o no programades: de tipus individual o col·lectiu, per a realitzar seguiment de la
matèria, canalitzar el treballs finals, resoldre dubtes de les pràctiques, etc.

Les activitats formatives no presencials (entorn a 90 hores):

–Assistència a activitats externes que no es haguessin recollit en les activitats complementaries de les
hores presencials.

–Elaboració de treballs individuals, i estudi i treball autònom: dirigit a consolidar la teoria i a millorar la
realització pràctica d’exercicis i tasques aplicades. Entre les activitats més habituals tenim: la recerca,
tractament i aplicació d’informació bibliogràfica, dades estadístiques, recursos web, preparació, redacció i
presentació d’informes, memòries, ressenyes o comentaris; preparació d’exàmens; etc.

–Elaboració de treballs en grup: aprofundir en el coneixement de les realitats territorials estudiades e
incloses en els continguts de l’assignatura, mitjançant exercicis amb tècniques d’anàlisi geogràfic,
interpretació territorial, etc. Igualment s’inclou: l’elaboració de memòries, la realització de tallers, la
col·laboració amb iguals, la planificació i l’aprenentatge cooperatiu, etc.
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–Estudi i treball autònom de cara a la prova final escrita.

AVALUACIÓ
–
Hi haurà una proba escrita que arribarà al 60% de la qualificació total. En aquest examen escrit es
valorarà: l’adquisició de coneixements d’acord amb els objectius de l’assignatura; ii) la capacitat de
relació, argumentació i presentació d’un discurs ordenat i coherent; iii) l’expressió escrita correcta,
especialment el vocabulari i la terminologia específica, ortografia i gramàtica.

Lògicament, s'haurà d'aprovar la prova escrita (amb un 5 sobre 10 punts) perquè es tingui en compte el
valor dels exercicis pràctics en la prova final. D'altra banda, els alumnes que no superin la matèria
d'examen en 1era convocatòria, mantindran les notes de les pràctiques per a la 2a convocatòria.

–
Es presenten pràctiques escrites individuals i / o grupals (2 o 3 persones) que arribaran a un 40% de
la nota final. Es valorarà: i) l’adquisició de coneixements; ii) l’accés, selecció, utilització i comprensió de
la bibliografia (lectures) per a la realització de les practiques: iii) la capacitat per a elaborar els informes
i/o les practiques escrites amb coherència i ajustats als enunciats; iv) la habilitat per a interpretar les dades
que s’enuncien als exercicis i l’ utilització dels mateixos per a la seva resolució d’acord amb la teoria de
l’assignatura, mitjançant el us de tècniques d’interpretació, diagnosis i representació; v) l’adquisició
d’esperit analític i crític; vi) la participació activa a l’aula amb intervencions directes, precises i
oportunes, que facin referència explícita a les qüestions a resoldre.

–
En casos puntuals (recollits en l'Annex de la Guia), es podrà plantejar una avaluació dependent en
exclusiva de la prova escrita (és a dir, que aquesta valgui el 100% de la qualificació final).

–
L'assistència tant a les classes teòriques com pràctiques es valorarà positivament ("discriminació
positiva"), però en cap cas el simple fet de no acudir a elles es penalitzarà.
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