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Objectius

Al final de l'assignatura l'alumne/a serà capaç de:

Conèixer com funciona i s'estructura la informació en els mitjans de comunicació
Identificar els seus punts forts i punts febles com a comunicador/a
Aplicar la seva capacitat d'anàlisi, de reflexió i de síntesiSaber desenvolupar les tècniques
d'argumentació i de persuasió en un discurs
Conèixer, aplicar i desenvolupar els elements clau del treball en equip
Aprendre a posar en pràctica l'empatia, l'escolta activa i l'asertivitat

Competències

Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones
pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i
corporativa.
Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge
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2.  
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Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
Treball en grup.
Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a les entitats turístiques.
Utilitzar les tècniques de comunicació per difondre les argumentacions sobre la realitat del sector
turístic.

Continguts

I L'exposició oral

Presentació de la informació: punts principals, informació secundària, exemples i anècdotes
El guió per a l'exposició oral
La utilització correcta de les TIC La comunicació no verbal

II Comunicació d'empreses i mitjans de comunicació

Els 5 interrogants de la comunicació: Què, qui, on, quan i com
Què volem comunicar i per quin públic
Anàlisi dels mitjans de comunicació i adaptació del discurs segons el mitjà

III Currículum, entrevistes, debats i reunions

Tipologia de currículums. Preparació i redacció d'un bon currículum
El vídeo-currículum
Elements i aspectes rellevants per preparar una entrevista de treball
La reunió de treball

IV El bon directiu

Empatia i assertivitat
El treball en equip i la direcció d'equips
Lideratge i tipologia de lideratge

Metodologia

a) Metodologia de la part teòrica de l'assignatura:

Explicacions presencials de tipus classe-magistral pel que fa als diferents temes del programa. Utilització
d'àudios i vídeos per il·lustrar alguns blocs temàtics de l'assignatura.

b) Metodologia de la part pràctica de l'assignatura:

Realització i exposició a classe d'exercicis pràctics (individuals i en equip) per tal d'avaluar els progressos dels
alumnes com a persones involucrades en el procés comunicatiu i directiu. Es combinen les pràctiques de
caràcter oral i escrit relacionades amb les explicacions teòriques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 40 1,6 1, 3, 6, 7
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Tipus: Supervisades

Resolució casos 6 0,24 2, 4

Treballs aula 14 0,56 1, 2, 3, 7

Tutories 16 0,64 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 56 2,24 1, 2, 5, 7

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

a) Un examen teòric sobre temes d'actualitat, coneixement de l'entorn social, polític i cultural, així com dels
temes de l'àmbit comunicatiu i directiu desenvolupats a classe: 50% de la nota final. L'examen que no hagi
assolit la nota mínima de 5 sobre 10 a la prova d'avaluació continuada haurà de ser repetit el dia de l'examen
final de l'assignatura.

b) La realització de treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat: 40% de la nota
final.

c) Assistència, actitud i participació activa a classe: 10%

Per fer la mitjana de la nota de l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen.

Per aprovar l'assignatura s'ha de fer l'examen i els treballs pràctics. Els estudiants que no puguin fer aquest
seguiment per alguna raó justificada hauran de realitzar algun treball complementari, a pactar amb la
professora.No es pot aprovar l'assignatura només amb l'examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Debats-Forums 10% 2 0,08 1, 3, 5

Exàmens 50% 4 0,16 2, 3, 4

Presentacions orals 40% 12 0,48 1, 2, 3, 5, 6, 7
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