
 

 

 

Informació sobre el Grau de Turisme  

Per al proper curs 2014-15 

Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears 

 

Des de la Facultat de Turisme ens complau posar-nos en contacte amb el vostre centre 
per exposar-vos les principals informacions sobre el grau de Turisme de la UIB. Des de 
la Facultat consideram que aquestes informacions poden ser d’interès per als estudiants 
del vostre centre que vulguin cursar els estudis de grau de Turisme a la UIB, i per 
aquesta raó us pregam que en feu la difusió oportuna entre els estudiants. 

 

1. Nota de tall 

• Curs 2011/2012: 5 

• Curs 2012/2013: 5.94 

• Curs 2013/2014: 6.234 

 

2. Perfil estudiants 

El Grau en Turisme és un grau obert a totes les opcions de batxillerat, i que pot ser 
assolit independentment de les opcions triades a batxillerat. 

No obstant això, el perfil idoni de l’estudiant seria: 

• Opció de batxillerat “Ciències Socials” 

• Matèries importants: 

o Economia i Economia de l’empresa 

o Francès i/o Alemany: 

� es troben situades al tercer curs del Grau en Turisme 

� les assignatures de Francès I/Alemany I comencen suposant que 
l’alumne ja té un nivell A1del idioma corresponent. 

• Bon nivell d’anglès 

 

3. Criteris de permanència 

• Haver superat 30 dels 60 crèdits de primer (5 assignatures de 10) 

• Haver superat 60 dels 120 crèdits dels dos primers cursos (10 assignatures de 
20) 
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4. Grup internacional bilingüe 

Com a passa addicional i decisiva en la internacionalització dels estudis de grau de 
Turisme oferts per la Facultat de Turisme de la UIB, i amb la voluntat ferma d’enfortir 
la formació en idiomes dels nostres estudiants, oferim des de fa dos anys un recorregut 
internacional bilingüe.  

Els estudis del grau de Turisme s’ofereixen en dos grups: un en horari de matí i un altre 
en horari d’horabaixa. Les classes del grup en horari d’horabaixa s’imparteixen 
íntegrament en català ó castellà, menys les assignatures pròpies d’idiomes (anglès i 
alemany/francès). Els ensenyaments del grup en horari de matí, a més de les 
assignatures pròpies d’idiomes, s'ofereixen un conjunt d'assignatures impartides en 
anglès. Aquest nombre està entre 10 i 14 assignatures. 

La realització d’aquestes assignatures impartides en anglès, conjuntament amb la 
formació rebuda a les assignatures pròpies d’idiomes (anglès i alemany/francès), 
permetrà als estudiants del grau de Turisme acabar els estudis amb un alt nivell de 
formació en idiomes. L’objectiu és formar professionals altament qualificats i amb un 
alt domini dels principals idiomes del sector turístic, un dels aspectes més valorats en el 
mercat de treball, facilitant i millorant així la seva incorporació al mercat laboral, més 
encara en un sector tan competitiu i globalitzat com el sector turístic. 

Per a aquells alumnes que ho desitgin, durant el mes de setembre s’ofereix un curs de 
reforç d’anglès. 

Cal assenyalar que en totes les assignatures del grau de Turisme sempre hi haurà un 
mínim d’un grup impartit en català/castellà, garantint així que els alumnes que no 
desitgin engrescar-se en aquest projecte puguin cursar les assignatures en català/castellà.  

Com a recompensa per l’esforç, aquells alumnes que realitzin un mínim d’assignatures 
en anglès i facin un curs en una universitat de parla estrangera, obtindran una menció 
especial en el seu Suplement Europeu al Títol: Recorregut Curricular Internacional en 
Anglès. 

 

5. Premis als millors estudiants 

Amb l’objectiu de motivar l’excel·lència acadèmica entre els estudiants del grau de 
Turisme, la Facultat de Turisme atorga cada any els premis següents: 

� Premis Logitravel als millors estudiants. Conjuntament amb l’empresa 
Logitravel, cada any es concediran 3 beques d'uns 600 euros als estudiants que 
hagin obtingut millors qualificacions. Aquestes beques aniran destinades a 
finançar la matrícula del curs acadèmic. 

� Beques Melià Hotels International per realitzar pràctiques a l’estranger. 
Conjuntament amb l’empresa Melià Hotels International, cada any es 
concedeixen 4 beques per realitzar pràctiques als hotels de companyia arreu del 
món. 

� Premi Actua al millor Treball Fi de Grau. L'empresa Actua, experta en 
consultoria i màrqueting ofereix al millor treball fi de grau, un premi que 
consisteix en un Ipad de darrera generació. 

 

 



 

6. Realització de part dels estudis a l’estranger 

Cada curs acadèmic molts d’estudiants del grau de Turisme de la UIB realitzen part dels 
estudis (un semestre, un curs acadèmic complet, una estada de pràctiques) a l’estranger, 
a través dels diversos programes d’intercanvi (programa ERASMUS, SICUE-Sèneca, 
convenis bilaterals amb universitats americanes, xineses, canadenques, etc.). 
Actualment la Facultat de Turisme és la facultat amb major proporció d’estudiants 
d’intercanvi de tota la Universitat de les Illes Balears.  

Universitats amb les que tenim conveni de col·laboració: 

• Universitats de EEUU: Wisconsin 

• Universitats de Xina: Jinan University, Guangzhou University, Sun Yat Sen 
University 

• Universitats de Centre i Sud America: República Dominicana, Méxic, Brasil, 
etc. 

• Univeristats Europees (Erasmus): Alemanya, Itàlia, França, Irlanda, Holanda, 
Dinamarca, Eslovàquia, Turquia, etc. 

La Facultat de Turisme considera que la realització de part dels estudis en una 
universitat estrangera constitueix un dels aspectes clau a l’hora d’enfortir i millorar el 
currículum professional i personal de qualsevol estudiant del grau de Turisme. Per 
aquesta raó posam tots els nostres esforços per millorar aquest projecte, i a dia d’avui 
podem garantir que gairebé la totalitat dels estudiants que així ho desitgen poden 
realitzar una part dels estudis en una altra universitat. 

 

7. Doble Titulació amb la universitat de Worms (Alemanya) 

La Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Ciències 
Aplicades de Worms han desenvolupat un Programa de Doble Grau en l'àmbit del 
turisme. Aquest Programa de Doble Grau permetrà als estudiants obtenir dues 
titulacions: 

• El Grau en Turisme atorgat per la Universitat de les Illes Balears 

• El Grau en Gestió Turística i de Viatges atorgat per la Universitat de Ciències 
Aplicades de Worms 

Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears que vulguin participar en aquest 
programa de Doble Grau, hauran de realitzar un dels 4 cursos acadèmics del Grau en 
Turisme a la Universitat de Worms. 

 

Atentament, 

L’equip deganal de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears 

 

Per a més informació, adreçau-vos als serveis administratius del Gaspar M. de 
Jovellanos: 

� Pàgina web de la Facultat de Turisme: http://fturisme.uib.cat/ 

� Mail de la Facultat de Turisme: facturisme@uib.es 



 

� Serveis administratius: 

o M. Antònia Rosselló Llompart. Telèfon: 971 17 20 47. E-mail: 
marian.rossello@uib.es 

o Catalina Oliver Perelló. Telèfon: 971 17 26 24. E-mail: 
catalina.oliver@uib.es 


