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1. INTRODUCCIÓ GENERAL A LA MATÈRIA I RECOMANACIONS DE 
CONEIXEMENTS PREVIS. Els primers temes seran d’introducció general al 
coneixement dels termes turístics, per desprès passar a la visió geogràfica del fenomen 
turístic. No es necessiten coneixements previs. 
 
2. OBJECTIUS GENERALS 
 
a. Teòrics: Arribar a tenir un coneixement general dels impactes que el turismo té sobre 
el medi, sigui físic, econòmic o social, i com aquests es plasmen sobre el territori. 
 
b. Pràctics: Comprendre els diferents elements que s’han de tenir en compte a l’hora de 
fer una planificació turística d’un espai. 
 
3. ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA 
 
a. Continguts teòrics 

 
UNITAT 1: CONCEPTES, TIPOLOGIES I MODELS 
 
Tema 1. Els conceptes i la Geografia del Turisme 

- Els conceptes de turisme, oci i temps lliure. 
- La Geografia del Turisme i les relacions amb altres disciplines. 
- Les motivacions turístiques i la seva multidimensionalitat. 

Tema 2. La classificació del turisme i les tipologies d’espais turístics 
- La classificació del turisme: criteris utilitzats. 



- Les tipologies d’espais turístics: 
Per escala d’anàlisi. 
Per tipologia de recurs. 
Per intensitat i consolidació d’espais. 

Tema 3. Tipologies i models de desenvolupament turístic 
- Tipologies de desenvolupament turístic 
- Models de desenvolupament turístic: 

Miossec 
Chadefaud 
Butler 

 
UNITAT 2: EL TURISME A ESPANYA 
 
Tema 4. Espanya, potència turística mundial. 

- Etapes de l’evolució turística espanyola. 
- Motivacions turístiques a Espanya. 
- Tipologies de desplaçaments turístics a Espanya. Els fluxos. 

Tema 5. Els recursos turístics espanyols tradicionals. 
- Els recursos humans. 
- Els recursos climàtics: sol i neu. 
- Els recursos naturals: parcs i paisatges. 

Tema 6. Les noves formes de turisme alternatiu. 
- El turisme cultural i urbà: els itineraris. 
- El patrimoni arquitectònic, cultural i artístic. 
- El turisme rural: factor de desenvolupament local. 
- El turisme de salut: els nous balnearis. 
- L’ecoturisme i el turisme d’aventura. 

Tema 7. Les noves potencialitats turístiques espanyoles. 
- La llengua. 
- Negocis, congressos i convencions. 
- Esports i grans esdeveniments. 
- Els parcs temàtics. 

Tema 8. La tipologia d’espais turístics a Espanya. 
- Espais de litorals. 
- Espais de muntanya. 
- Espais d’interior. 
- Els parcs temàtics i espais virtuals. 

Tema 9. El mercat turístic internacional a Espanya. 
- Grans mercats. 
- Les principals destinacions. 
- Els motius i el comportament. 

Tema 10. El mercat turístic domèstic a Espanya. 
- Zones emissores. 
- Zones receptores. 
- Motivacions i tipologies (problemàtica estacional). 

Tema 11. La internacionalització de l’empresariat turístic espanyol. 
- El naixement de les grans empreses turístiques espanyoles. 
- Regions d’implantació de l’empresariat espanyol. 
- Els fluxos aeris turístics espanyols. 

 



UNITAT 3: ELS IMPACTES FÍSICS DEL TURISME 
 
Tema 12. Els impactes físics del turisme. 

- Models d’implantacions turístiques. 
- Impactes sobre els recursos naturals. 
- El concepte de sostenibilitat física: la capacitat de càrrega. 

Tema 13. Els impactes sobre el medi del turisme a Espanya. 
- L’expansió del turisme de natura i les seves conseqüències. 
- Influència de les condicions mediambientals en la motivació. 
- La planificació turística. 
- Una nova cultura per al consum turístic. 

Tema 14. Els impactes econòmics del turisme. 
- Avantatges i inconvenients econòmics del turisme. 
- Beneficis globals i locals del turisme. 
- El concepte de sostenibilitat econòmica. 

Tema 15. Els impactes socials del turisme. 
- La virtut pobladora. 
- El turisme com a generador d’ocupació. 
- Repercussions socials del turisme. Els impactes sobre la cultura i la 
identitat. 

Tema 16. El turisme de nova era a les societats desenvolupades. 
- La maduresa de les pràctiques turístiques. 
- Els aspectes socioculturals de la nova demanda turística. 
- La reordenació i la revitalització dels nuclis turístics. 

 
UNITAT 4: LES GRANS REGIONS TURÍSTIQUES MUNDIALS. 
 
Tema 17. Les grans regions turístiques mundials. 

- Grans regions emissores mundials. 
- Tres grans àrees receptores mundials. 
- Els altres espais turístics. 

 
b. Continguts pràctics 
 

Realització d’una planificació turística d’un espai designat, amb comentaris 
justificatius de les diferents eleccions realitzades. 

 
4. METODOLOGIA DE TREBALL DE L’ASSIGNATURA 
 

a. Teòrica: Classes teòriques, debats i reflexions dels diferents punts exposats a 
la teoria. 
 
b. Pràctica: Realització d’un treball individual, amb part realitzada a les classes 
teòriques, part de treball individual i part en tutories grupals. 
 

5. ELEMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
- Examen teoria, tipus test, 50 preguntes: 60% 
- Notes de les pràctiques: 40% 



Condicions: Els alumnes hauran d’obtenir una nota mínima de 4  a ambdues parts, 
teòrica i pràctica, per poder ser avaluats. 
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