
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
El foment de la creativitat i de l’esperit emprenedor en el context dels ECTS per a les assignatures de primer curs de la 
Diplomatura de Turisme de la UAB 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
DAVID 

Cognoms 
URBANO  

Correu electrònic 
david.urbano@uab.cat 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA / DEPARTAMENT D'ECONOMIA DE L'EMPRESA 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00120 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
esperit emprenedor, ECTS, creació d'empreses, creativitat, metodologia docent 

Data de presentació de la justificació  
10/12/2007 
 

 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El present Projecte de millora de la qualitat docent  subvencionat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de 
la Informació de la Generalitat de Catalunya dins del programa d’ajuts MQD-2006 convocades per l’AGAUR, s’ha 
desenvolupat amb els alumnes de primer de la Diplomatura de Turisme de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera 
(EUTDH) de la UAB durant el curs acadèmic 2006-2007, comptant amb la participació de l’equip docent així com amb la 
col.laboració i implicació directa de la direcció de l’escola. 
 
Aquest projecte parteix de la base que el desenvolupament de l’esperit emprenedor entre els estudiants és un pilar 
fonamental en la seva educació i preparació tant personal com professional per l’entrada amb èxit al mercat laboral. Així 
doncs, el fet que els estudiants mostrin més iniciativa individual així com més capacitat per buscar solucions als 
problemes d’una manera creativa i diferent, són aspectes bàsics d’aquest Projecte que preten, a llarg termini, repercutir 
en la societat, tot formant persones més emprenedores que aportin valor econòmic i social al sector turístic.  
 
Amb la finalitat d’assolir els objectius esmentats anteriorment es van realitzar una sèrie d’accions adreçades tant al 
professorat com a l’alumnat que portessin a canviar les actituds, comportaments i maneres de fer de la “metodologia 
docent tradicional”. En aquest sentit, s’han revisat les fitxes de les assignatures, tot adaptant les activitats existents o 
creant-ne de noves per tal de treballar les competències transversals relacionades amb el foment de l’esperit 
emprenedor. Tot i que aquests canvis són lents i difícils de mesurar, en general, s’ha pogut constatar com l’alumnat, en 
finalitzar el curs, mostra una major iniciativa, autonomía i independència i més capacitat per buscar solucions 
alternatives als problemes d’una manera creativa així com una actitud més favorable cap a la creació d’empreses que la 
que tenia al començament. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The present Project of improvement of the educational quality supported by the “Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació” of the Catalan Government, in the framework of the Support to training 
grants “MQD-2006” of AGAUR, has been focused on the first course students of Tourism Grade at the “Escola 
de Turisme i Direcció Hotelera” (EUTDH) at the UAB during years 2006 and 2007. In this Project the teaching 
team and the headship of the school have participated directly. 
 
The main objective of this project is to develop the entrepreneurial spirit of the students. With this aim, we will 
try to motivate the individual initiative as well as the capacity for searching solutions to the problems in a 
creative and different way. In the long term, a society more entrepreneurial will be generated, with 
repercussions to the economic and social values in the tourist sector. 
 
In order to achieve the mentioned goals, different actions addressed to the teaching staff as well as to the students have been 
designed to changing the attitudes, behaviours and ways to make, of the "traditional training methodology”. In this sense, the 
programmes of the different subjects have been revised and the activities adapted to work the transversal competences related with 
the promotion of the entrepreneurial spirit. Even though these changes are slow and difficult to measure, in general, we can confirm 
that the entrepreneurial behavior of the students has changed at the end of the course 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

En les darreres dècades el Turisme ha esdevingut un dels sectors econòmics més importants, tant 
en l’àmbit espanyol com el català, i són molts els experts que consideren que, en la seva conjunció a la 
indústria del lleure, formaran el primer sector mundial en el decurs del segle XXI. Així doncs, per tal 
de poder donar una resposta adient a les demandes d’aquest sector tant rellevant, és necessari que hi 
hagi uns professionals ben formats, capaços d’assumir nous reptes i de gestionar empreses turístiques i 
hoteleres en un entorn sotmès a canvis constants. 
 

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la UAB, des dels seus inicis, 
conscient de la importància que tenen els seus estudis dins la nostra societat, ha promogut polítiques de 
qualitat i innovació per tal de donar resposta a les esmentades necessitats del sector turístic, essent una 
de les pioneres en aplicar els Crèdits Europeus (ECTS) a la UAB. Va ser, dins d’aquest context, d’on 
va sorgir la idea de portar a terme un projecte d’innovació docent dirigit a potenciar la competència 
transversal de l’"esperit emprenedor" entre els alumnes de la Diplomatura de Turisme (DT), amb la 
finalitat de poder formar persones més emprenedores, que en un futur poguessin esdevenir empresaris o 
treballadors per compte d’altres, amb iniciativa pròpia. Aquests futurs treballadors "emprenedors", 
doncs, podran generar més valor econòmic i social al sector turístic català així com a la societat en 
general.  
 

Tot i que l’aplicació metodològica dels ECTS ja porta implícit el foment de l'autoaprenentatge, la 
iniciativa pròpia, la creativitat i d’altres competències relacionades amb el foment de “l’esperit 
emprenedor”, és important definir una metodologia concreta i aplicar-la de manera transversal en totes 
les assignatures, per a que doni els resultats esperats. Així doncs, durant el curs 2006-07, s’ha començat 
a treballar en aquest sentit. 
 
Es parteix de la base que l’aplicació d’una nova metodologia suposa importants canvis, tant formals, 
com informals. Els canvis purament formals (normatives relatives als crèdits europeus, programes de 
les assignatures, etc.) són molt més senzills d’aconseguir que els canvis informals, és a dir, de les 



 
 

 

actituds, els comportaments i les maneres de fer. Així doncs, es fa necessari dur a terme accions 
específiques adreçades a fomentar els canvis informals anteriorment esmentats.  
 
 
 
 

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
 Aquest Projecte d’innovació docent es va iniciar amb la finalitat principal de desenvolupar una 
metodologia docent, en el context dels ECTS, que portès al foment de l’esperít emprenedor dels 
alumnes, és a dir, la iniciativa individual, autonomía i independència, capacitat per a la presa de 
decisions, responsabilitat, capacitat d'autogestió i autocontrol. 

 
 Així doncs, els objectius del Projecte es van distingir en generals i específics i es van dividir 
en dos nivells, els adreçats als alumnes i els adreçats al professorat: 
 
a) Objectius adreçats a l’alumnat: 
 
Objectiu general: canviar la manera de veure i d’entendre l’ensenyament per part dels estudiants. Es 
tracta de passar d’un ensenyament passiu a un ensenyament actiu i participatiu.  
 
Objectius específics: 
 
- Fomentar la importància del treball en equip 
- Fomentar la creativitat 
- Fomentar la capacitat per resoldre problemes i la presa de decisions 
- Fomentar l'autoaprenentatge 
- Fomentar l’actitud crítica 
 
 
b) Objectius adreçats al professorat: 
 
Objectiu general: canviar la metodologia docent tradicional per una metodologia en la que el professor 
es trobi, en certes ocasions, en un segon pla, per tal de donar major protagonisme a l’alumne. En 
conseqüència el professor serà un guia en el procés d'aprenentatge de l’alumne. 
 
Objectius específics: 
 
-  Fomentar el treball en equip del professorat 
- Adopció de noves metodologies docents que fomentin la importància del treball en equip, la 
creativitat, la capacitat per resoldre problemes i la presa de decisions, l'autoaprenentatge i l’actitud 
crítica dels estudiants 
 
 
 
 

3. ACTIVITATS REALITZADES 
 
 Amb la finalitat d’assolir els objectius proposats al Projecte, s’han realitzat les accions que 
s’exposen a continuació agrupades en funció del col.lectiu al que van dirigides:  
 
 Accions dirigides a canviar la manera de veure i d’entendre l'ensenyament per part dels 
estudiants 

 
Acció 1- Potenciació de classes i tutories no presencials mitjançant l'ús de les noves 
tecnologies 
 
  Dintre de la distribució d’hores de les diferents assignatures de primer curs s’han 
inclòs algunes hores de docència no presencial. En aquestes classes se li proposa a l’alumne 



 
 

 

que faci una activitat determinada tot utilitzant el temps que empraria en assistir a classe. 
Aquesta activitat pot ser, des de la realització d’un exercici on-line supervisat directament pel 
professor fins a una activitat que requereixi visitar una institució determinada, fer una 
entrevista, anar a recollir informació, etc.  A més a més, les activitats poden estar dissenyades 
per fer-les de forma individual o en grup. 
 
  La  docència no presencial té com a objectiu principal que l’alumne aprengui a 
autogestionar-se el temps, a adquirir responsabilitat envers el seu aprenentatge i, en el cas 
d’activitats en grup, a treballar en grup sense la supervisió directa del professorat. 
 
  A més d’aquestes hores de docència no presencial, s’han programat tutories on-line, 
(de caràcter obligatori) que poden ser en grup o individuals, i que serveixen bàsicament per fer 
el seguiment de treballs  o activitats tutoritzades. 
 
 
Acció 2- Producció de recursos didàctics de suport digital que ajudin l'alumne a poder ser 
més "independent" en el seu procés d'aprenentatge.  
 
  Aquesta acció està directament relacionada amb l’acció anterior (Acció 1) i ha 
consistit en la creació de diferents recursos en suport digital per a que els alumnes tinguin una 
guia a l’hora de fer les classes no presencials o que permeten poder ampliar els coneixements 
adquirits a les classes presencials. 
 
 
Acció 3- Millora de la plataforma virtual de l'EUTDH per tal de facilitar l’accés dels 
estudiants als diferents continguts de les assignatures així com la comunicació directa amb els 
professors de les diferents assignatures 
 
  S’ha potenciat la utilització de la Plataforma Virtual de la UAB, la qual, a més a més 
de proporcionar un entorn virtual d’aprenentatge per donar suport als estudis, proporciona un 
espai per poder fer tutories telemàtiques i facilitar el seguiment dels alumnes. En aquest sentit 
s’ha fet una inversió important en equipaments de suport docent (TIC) per tal de facilitar l’ús 
de l’esmentada plataforma.  
 
 
Acció 4- Oferta d’exercicis de simulació per la resolució de problemes i la presa de decisions. 
Oferta d’exercicis d'autoaprenentatge i autoavaluació. 
 
  S’ha incrementat considerablement per a totes les assignatures l’oferta d’exercicis de 
simulació i/o casos pràctics que es resolen dins de l’aula i preferentment en grups. D’aquesta 
manera es dona cada vegada més pes a un ensenyament més pràctic i amb major implicació 
dels alumnes en detriment de les classes magistrals.  
 
  També, en algunes de les matèries s’ha inclòs dins el programa la realització d’un 
treball de curs. La realització d’aquests treballs suposa que l’alumne hagi de treballar de forma 
regular al llarg de tot el quadrimestre pel que fa que l’estudiant aprengui a distribuir-se el seu 
temps, és a dir, fomenta l’autoaprenentatge. L’exposició posterior del treball davant del grup 
classe i la seva avaluació per part de la resta de companys suposa el foment d’una actitud 
crítica envers els treballs dels altres i el propi. 
   
  Els canvis en les activitats a l’aula han suposat també canvis a l’hora d’avaluar els 
alumnes. Així, s’han anat substituint les proves clàssiques d’avaluació, per d’altres com la 
realització de treballs que s’exposen i discuteixen posteriorment davant del grup classe, que 
cada vegada tenen més pes dins de l’avaluació final de l’alumne, juntament amb la resolució 
dels exercicis de simulació i/o casos pràctics.  
 
  Així doncs, la inclusió d’aquests tipus d’activitats en els programes de les diferents 
assignatures constitueix un eix bàsic per fomentar l’esperit emprenedor de l’alumnat. 
 



 
 

 

 
 
Acció 5- Oferta de cursos específics de creativitat i creació d'empreses 
 
  S’han organitzat diferents activitats complementàries en la línia d’aquest projecte 
docent entre les que destaca la celebració del Simposi titulat “La creació d’empreses i l’esperit 
emprenedor en el sector turístic”. En aquest Simposi els alumnes van poder assistir a diferents 
ponències relacionades amb la temàtica relativa a la creació d’empreses i el foment de l’esperit 
emprenedor en el sector turístic. Els temes que es van tractar són: 
 
- la creació i expansió d’una cadena hotelera 
- els factors d’èxit d’una empresa turística innovadora 
- el model de desenvolupament per a la promoció d’empreses turístiques a Barcelona 
- el marc institucional de mesures de suport a la creació d’empreses a Catalunya 
 
 
Acció 6- Oferta d’activitats complementàries als continguts propis de la Diplomatura 
 
  S’ha potenciat l’oferta d’activitats complementàries relacionades amb les diferents 
assignatures com són anar a veure obres de teatre, visitar museus, veure cinema, etc. 
 
 

 Activitats dirigides a canviar la metodologia docent tradicional del professorat 
 
Acció 1- Oferta de cursos per al professorat per a l’adaptació a la nova metodologia docent 
 

S’han ofertat, en col·laboració amb l’IDES, cursos generals relacionats amb els ECTS 
així com un curs específic directament relacionats amb el foment de l’esperit emprenedor: 
“Les estratègies per estimular la creativitat i l’esperit emprenedor entre els estudiants de la 
Diplomatura de Turisme i de Graduat en Direcció Hotelera”  
 
 
 
Acció 2- Foment del treball en equip 
 
  Per tal de fomentar el treball en equip del professorat, s’ha incrementat el nombre de 
reunions amb tots els professors i amb els alumnes. En concret s’han fet els diferents tipus de 
reunions:  
-Reunions col·lectives amb els professors (inici de curs, final 1er semestre, final 2on 
semestre). 
-Reunions individuals amb els professors. 
-Reunions amb estudiants (col·lectives –presentació de la metodologia docent al principi de 
curs- i individuals). 
-Reunions de coordinació amb la direcció de l’EUTDH (cada 15 dies aprox.). 
-Reunions amb la coordinació de l’EUTDH (mensuals aprox.). 
 
 
 

4. RESULTATS MÉS RELLEVANTS 
 
 Per tal d’avaluar el grau d'assoliment dels objectius s’han utiltizat diferents instruments 
metodològics tant quantitatius: enquestes de satisfacció i motivació, enquestes d’emprenedoria i dades 
dels resultats acadèmics dels alumnes, com qualitatius: entrevistes personals i grups de discussió.  
 
 En quant als resultats de les enquestes de satisfacció de l’alumnat, cal dir les valoracions de les 
assignatures han millorat durant el darrer curs, tot coincidint amb l’aplicació d’aquesta nova 
metodologia. En general, els alumnes consideren que aquesta metodologia és “ideal per expressar la 
seva creativitat”, “divertida” i “participativa” i fa que “s’aprenguin coses molt aplicables en el món 
laboral”.  



 
 

 

  
 Les enquestes d’emprenedoria, que es van fer a l’inici i final de curs, en les que, entre d’altres, 
es preguntava l’alumne si considerava desitjable crear una empresa pròpia i si s’havi plantejat 
seriosament crear una empresa pròpia mostren que, tot i que caldrà fer un estudi longitudinal durant 
més temps per veure l’evolució dels resultats, el percentatge d’alumnes que va respondre positivament 
a la primera pregunta va incrementar-se lleugerament (cal dir que ja era molt elevat al principi de curs, 
estant al voltant del 82%) mentre que el percentatge d’alumnes que va respondre positivament a la 
segona pregunta es va incrementar en gairebé 6 punts percentuals (del 52% al 57,8 %). 
  
 Referent al professorat, les enquestes de clima laboral també manifesten com s’ha incrementat 
el grau de satisfacció i motivació envers la tasca docent. 
  
 En quant als resultats acadèmics dels alumnes, pràcticament no van variar per l’aplicació 
d’aquesta nova metodologia, essent similars als dels darrers anys. 
  
 Per últim, les entrevistes personals i reunions en grup portades a terme durant l’aplicació 
d’aquest projecte han mostrat, en general, una valoració molt favorable de l’aplicació d’aquest Projecte 
tant dels docents com dels alumnes. 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONS I ACTUACIONS FUTURES 
 
 El present Projecte d’innovació docent s’ha portat a terme durant el curs acadèmic 2006-2007 
en les assignatures de primer de la Diplomatura de Turisme de la UAB. Els objectius generals van ser 
d’una banda, canviar la manera de veure i d’entendre l’ensenyament per part dels estudiants i d’una 
altra, substituir la metodologia docent tradicional per una metodologia en la que es doni major 
protagonisme a l’alumne. Concretament, l’esmentat Projecte pretenia fomentar l’esperit emprenedor 
dels alumnes, dins del marc de la metodologia ECTS. 
 
 En la línia dels objectius anteriors, es van desenvolupar una sèrie d’accions dirigides 
bàsicament a canviar les actituds dels estudiants envers l’aprenentatge (la Potenciació de classes i 
tutories no presencials mitjançant l'ús de les noves tecnologies, la Producció de recursos didàctics de 
suport digital, la Millora de la plataforma virtual de l'EUTDH, l’Oferta d’exercicis de simulació, 
autoaprenentatge i autoavaluació, l’Oferta de cursos específics de creativitat i creació d'empreses). A 
més a més es van programar accions dirigides a canviar la metodologia emprada pels professors 
(l’Oferta de cursos per al professorat per a l’adaptació a la nova metodologia docent així com la 
potenciació del treball docent en equip). 

 
En termes generals, després d’aquesta primera experiència, es constata que tant els alumnes 

com els professors estan més motivats envers l’aprenentatge i l’ensenyament respectivament. També es 
pot apreciar com l’alumnat mostra un major esperit emprenedor i té una actitud més positiva respecte la 
creació d’empreses. 

 
Durant el procés de seguiment i d'autoavaluació dut a terme en les reunions de l'equip de 

professors així com amb alumnes i sota la supervisió de l’equip directiu de l’EUTDH, va sorgir la 
proposta d’elaborar un catàleg de bones pràctiques metodològiques en el qual es recollissin les 
diferents activitats que s’estan duent a terme, amb els seus punts forts i febles, així com els resultats 
directes de la seva aplicació. D’una altra banda també es va detectar que s’havia de crear un instrument 
de mesura de l’evolució de l’esperit emprenedor dels alumnes. Així doncs, com a actuacions futures es 
proposa ampliar l’aplicació d’aquest Projecte a totes les assignatures de DT així com l’elaboració d’un 
catàleg de bones pràctiques metodològiques en el context dels ECTS. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00120, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 10 de Desembre de 2007 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


