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El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i 
Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació 
específica en la gestió d’empreses turístiques. La combinació 
d’assignatures de gestió d’empreses amb assignatures 
relacionades amb el sector turístic proporciona a l’alumne els 
coneixements i les eines idònies per desenvolupar eficaçment 
càrrecs de gestió en una empresa turística.

Quin perfil has de tenir?
 Interès per desenvolupar una trajectòria professional en el món de l’empresa turística.
 Interès pel món turístic (tant des del punt de vista empresarial com social).
 Motivació i inquietud pels temes ambientals, la transformació del paisatge i el desenvolupament econòmic.
 Coneixement i interès pels idiomes més importants del 

sector turístic.
 Capacitat creativa, iniciativa personal i esperit emprenedor.
 Capacitat d’anàlisi, de crítica i de síntesi.
 Actitud positiva cap a les relacions interpersonals i interculturals, 

el diàleg i la comunicació.
 Capacitat per treballar en equip.

Quines sortides professionals tindràs?
La formació en l’administració i direcció d’empreses permet a l’alumne disposar de multitud d’oportunitats diverses per 
desenvolupar la seva carrera professional.
En el cas concret de les Illes Balears, on el turístic és el principal sector econòmic (representa, directament o indirectament, 
aproximadament el 60 per cent dels llocs de treball), la formació específica en administració i direcció d’empreses 
turístiques que ofereix aquest doble titulació multiplica les sortides professionals.

 Empreses hoteleres (direcció d’hotel, 
subdirecció d’hotel, direcció d’expansió 
internacional, etc.)
 Empreses de desenvolupament de 

productes turístics
 Empreses d’oferta complementària, 

empreses d’oci i d’organització 
d’esdeveniments
 Empreses d’intermediació turística 

com agències de viatges en línia, 
operadors turístics, empreses 
receptores, destination management 
companies, etc.

 Empreses de transport com 
companyies aèries, empreses de 
lloguer de vehicles, empreses de 
transport de grups, etc.
 Assessoria fiscal
 Anàlisi financera
 Auditoria
 Ocupació a l’Administració pública 

(conselleries de Turisme, d’Economia
 i Hisenda, etc.)
 Etc.

Aquesta carrera et permetrà assolir competències molt valorades 
per les empreses privades, com:
 Analitzar una empresa turística al seu entorn i identificar i 

anticipar les principals oportunitats del mercat turístic. 
 Millorar la teva formació en idiomes específics del sector turístic 

(anglès, alemany i/o francès). 
 Analitzar el sector turístic i les seves tendències. 
 Conèixer els factors competitius de les principals destinacions 

turístiques del món. 
 Elaborar informes i plans estratègics per a empreses turístiques. 
 Seleccionar i motivar els treballadors. 
 Prendre decisions estratègiques.
 Treballar en equip i saber com introduir i aplicar les noves 

tecnologies a l’empresa. 

Quines competències adquiriràs?

En què consisteix?

Recorregut en anglès:
Els alumnes que compleixen una sèrie de 
requisits rebran el Certificat de Recorregut 
en Anglès

http://fturisme.uib.cat/alumnes/pathf

14

17

13

4

18

7

15

16

6

11 10
93

Palma (Illes Balears)

ParcBit

Valldemossa

85

121
2

Facultat d’Economia i Empresa
i Facultat de Turisme
Serveis administratius:
Edifici Gaspar M. de Jovellanos
Tel.: 971 25 95 63 
       971 25 99 69
secretaria.jovellanos@uib.cat
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CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ 
I DIRECCIÓ D’EMPRESES
I TURISME

Podràs desenvolupar la carrera professional 
als diferents departaments de les principals 
empreses turístiques:

 Departament financer
 Departament de màrqueting
 Departament d’expansió internacional
 Departament de comptabilitat i 

d’auditoria interna
 Departament de desenvolupament de 

nous productes
 Etc.

Els alumnes que acaben aquesta doble titulació tenen una àmplia diversitat 
de sortides professionals:
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Entorn Econòmic*
Introducció als Mercats i Operacions Financeres*
Matemàtiques*
Introducció al Turisme*
Geografia del Turisme*

Comptabilitat de Costs 
Màrqueting Turístic I 
Gestió del Risc Empresarial 
Règim Fiscal
Anglès III 
Francès III  o Alemany III**

Pràcticum ***
Treball de Fi de Grau d’Empresa ***
Crèdits optatius

Economia Financera 
Comptabilitat Financera I 
Econometria 
Operacions i Processos d’Empreses Turístiques
Anglès II 
Francès I o Alemany I**

Comptabilitat Financera i de Societats 
Estratègia Empresarial 
Macroeconomia
Història Econòmica de l’Empresa 
Màrqueting Turístic II 

Dret Públic del Turisme*
Introducció a l’Empresa*
Anglès I*
Gestió de Patrimoni Cultural*
Anàlisi de Dades Econòmiques*
Recursos Territorials*

Economia Industrial 
Dret de Societats  
Economia Espanyola i Mundial 
Contractació Turística 
Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 

Disseny de les Organitzacions 
Inversió i Finançament Empresarial 
Francès II o Alemany II**
Comptabilitat Financera II 
Anàlisi Microeconòmica del Turisme

Intermediació Turística
Direcció Financera
Anàlisi i Auditoria Comptable
Investigació Comercial i Comportament del Consumidor
Economia Ambiental en Espais Turístics

Pràcticum ***
Treball de Fi de Grau d’Empresa***
Treball de Fi de Grau de Turisme
Crèdits optatius

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS

CINQUÈ CURS

QUART CURS
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PLA D’ESTUDIS

** L´alumne ha de triar un dels dos idiomes. 
*** Les pràctiques i el Treball de Fi de Grau d’Empresa es poden fer anualment.
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Pràctiques 
externes

 Crèdits ECTS: 306

66

Formació bàsica*

198

Obligatoris

12

Optatius

18

Treball de Fi 
de Grau


