
Diploma
d’Especialització

de la UOM
en el Turisme i els 

seus Impactes
(8 ECTS)

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/
Fotografia cedida per l’Agència de Turismo, Conselleria de Turisme i Esports, Govern de les Illes Balears
Foto: Manfred

Horari
Els dimarts i els dijous de 17.30 a 19.30 hores.

Lloc d’impartició
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari,
carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma.

Inici del curs
Mes de novembre de 2016

Durada: un curs acadèmic
Impartició: 2016-17

Informació i matrícula:

Edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma
Telèfon: 971 17 24 45
uo@uib.cat - uom@uib.cat

Horari: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres (es donarà dia i hora per formalitzar la 
matrícula).

Preinscripció: el mes de juliol, per Internet (uo.uib.cat - uom.uib.cat), i el mes de 
setembre, directament a l’edifici Sa Riera.

Matriculació: mes d’octubre.

Vicerectorat
de Projecció Cultural
i Universitat Oberta

Vicerectorat
de Projecció Cultural
i Universitat Oberta



Objectius:

Continguts:

– L’evolució del turisme (2 ECTS)
 - El turisme en el tercer mil·lenni.
 - Els signes i els canvis de la percepció del turisme.
 - Els nous turismes i posturismes.
 - La història del turisme a les Illes Balears.
 - El turisme a Mallorca, Menorca i Pitiüses.
– Turisme i medi ambient (2 ECTS)
 - Impactes ecològics del turisme.
 - Turisme sostenible.
 - Importància econòmica dels impactes ecològics del turisme.
 - El valor econòmic dels impactes ecològics del turisme.
 - Certificacions mediambientals: hotels sostenibles.
– Economia del turisme (2 ECTS)
 - Impactes econòmics del turisme.
 - L’oferta i la demanda.
 - Anàlisi del turisme internacional.
 - Competitivitat turística.
 - Dret del consumidor.
– Turisme i territori (2 ECTS)
 - El turisme a través de les imatges. Illes Balears.
 - Recursos turístics.
 - Processos d'urbanització turística: enclavaments nous,
 destinacions madures i espais de reproducció social.
 - Planificació territorial i urbana d’espais turístics. La importància   
 de la rehabilitació i reconversió turística.
 - Impactes del turisme sobre les societats locals.
 

Els Diplomes d’Especialització pretenen donar resposta al nou perfil d’alumnat

que ha acabat els estudis del Diploma Sènior de la UOM i vol aprofundir en

els coneixements apresos; i pretenen arribar igualment a un nou tipus d’alumnes

interessats a conèixer i aprofundir temàtiques de diversos àmbits del

coneixement i fer cada vegada més real el principi de l’aprenentatgeal llarg

de tota la vida.

— Proporcionar un marc conceptual sòlid i un coneixement aplicat que faciliti la 
comprensió del fenomen turístic i del turisme sostenible.

— Estudiar les conseqüències i els impactes del turisme allà on es
desenvolupa.

— Analitzar les especificitats de les regions turístiques en el món.

— Entendre la complexitat de les relacions del turisme amb el medi ambient, 
l’economia i el territori.

— Abordar amb esperit crític les particularitats del món turístic i les seves 
implicacions als diferents àmbits del nostre entorn.

— Aplicar els coneixements al cas de les Illes Balears.

Requisits:

— Tenir el títol de Diplomat Sènior i/o Sènior Superior de la UOM
— Tenir estudis universitaris
— Tenir estudis d’accés a la Universitat (PAU o més grans de 25 anys)
— Tenir el certificat del Diploma Sènior i/o Sènior Superior de la UOM 
— Tenir altres titulacions, d’acord amb el que marqui la normativa vigent

uo.uib.cat - uom.uib.cat


