


Desenvolupament territorial, sostenibilitat i activitat turística.  
El cinema com suport socioeconòmic, de promoció 

i reflexió estratègica 
(3 Crèdits)

Del 14 de febrer al 26 de març de 2011

Objectius:
El present curs s’emmarca en una línia de treball, en el pràcticum de la Diplomatura de Turisme 
de la Facultat de Filosofia i Lletres en el marc de la docència i reflexió dels efectes i diverses 
tipologies de les activitats turístiques a través dels recursos audiovisuals (cinema, documentals, 
curtmetratges, etc.). En aquest sentit, cap assenyalar la importància d’aspectes com el canvi 
climàtic, la utilització del paisatge com a reclam turístic, el paper de les Films Commissions per 
als municipis, el tractament d’efectes com la immigració en els àmbits rurals, o la promoció 
d’aquests àmbits a través del cinema. Sens dubte, la relació entre Cinema i Territori, transcen-
deix de la mera projecció fílmica de paisatges, llocs i accions. La gran pantalla ens serveix com 
a excusa per a aprendre, comprendre i reflexionar sobre les possibilitats actuals i futures que 
té l’audiovisual per a benefici general dels territoris, que han deixat de convertir-se en simples 
platós, escenaris passius i extres secundaris, per a passar a ser protagonistes de primer ordre, 
on els paisatges, la cultura, la gastronomia i sobretot, la població local, juguen cada vegada més 
un paper fonamental.

Dates i horaris:  
Febrer: Dilluns, Dimecres i Divendres (16’30 a 19’30 h.) 
Març: Dilluns i Divendres (16’30 a 19’30 h.) 

Programa
-  Canvi climàtic, sensibilització mediàtica i activitat turística. 
-  Escenaris cinematogràfics diferenciats, reconversió socioeconòmica i producte turístic. El cas 

de la comarca de Rio Tinto (Huelva) 
-  El turisme com experiència extrema. “L’exòtic” com producte de consum turístic 
-  Desenvolupament local, cinema i territori. El rural com protagonista 
-  El turisme enològic, desenvolupament socioeconòmic i imatge corporativa. El cas del Douro
-  Curtmetratge i món rural: producció, localització i desenvolupament d’històries. 
-  Camp versus Ciutat. El paradís oposat en un context de desenvolupament? 
-  Turisme en sèrie: ficció televisiva i promoció turística com experiència de consum cultural. 
-  Cinema, territori i promoció socioeconòmica. Estratègies i accions 
-  El territori com escenari. Ordenació territorial i activitats turístiques. 
-  Processos migratoris, sostenibilitat i territoris rurals. Accions i projectes de revitalització dels 

recursos locals 
-  Les “Films Office” com a oportunitat socioeconòmica i promocional per als municipis. Desen-

volupament local i cinema en el Corredor del Vinalopó 
-  Promoció de la imatge turística de la Costa Blanca, a través del Cinema. 
-  El Festival de Cinema de L’Alfàs del Pi: Orígens i assoliments; 20 anys d’història. 
 



Pel·lícules, curts i documentals a projectar: 
Una veritat incòmoda (Al Gore, 2007); Cannibal Tours (Dennis O’Rourke, 1988); Clareja, que no és 
poc (Jose Luis Cuerda, 1989); Salomón (Ignacio Lasierra, 2008); La Granja (Ignacio Lasierra, 2010); 
Solcs (Jose Antonio Nieves Conde, 1951); 800 bales (Alex de la Iglesia, 2000); El viatge invers (Lo-
renzo Soler, 2006); Orson West (Fran Ruvira, 2010) ; Temps de Sucre (Juan Luis Iborra, 2000) 

Professorat:  
-  Sr. Jorge Olcina Cantos, Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional. Degà de La Facultat de Filo-

sofia i Lletres de la Universitat d’Alacant 

-  Sr. Francisco Javier García Delgado, Dept. Història Medieval, Història Moderna, y Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques. Vicedegà de Turisme. Institut de Desenvolupament Local de la 
Universitat d’Huelva. 

-  Sr. Fco. Javier Jiménez Moreno, Dept. d’Economia Aplicada i director Màster de Turisme 
d’Interior de la Universitat de Salamanca. Professor de l’Escola Oficial de Turisme de Castella-
Lleó (Àvila)

-  Sr. Antonio Martínez Puche, Dept. de Geografia Humana. Vicedegà d’Alumnat, Geografia i 
Turisme de la Universitat d’Alacant. 

-  Sr. Pedro Hellín, Dept. d’Informació i Documentació, Universitat de Múrcia 

-  Sr. Ignacio Lasierra, Àrea de Comunicació Audiovisual, Universitat Sant Jordi (Saragossa) 

-  Sr. Patrick Bonmatí Quesada, Coordinador Agendes Locals 21, Àrea de Medi ambient de la 
Diputació Provincial d’Alacant. 

-  Sr. Salvador Martínez Puche, Àrea de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting. CESINE. 
Centre Universitari (Santander). 

-  Sr. Pepe Ferrándiz. Director Corporatiu de Aguamarga, Gestió d’Estudis, empresa gestora dels 
estudis “Ciutat de la Llum”. 

-  Sr. Jesús Hernández, Responsable de Media Desk a Espanya. 

-  Sr. Antonio Prieto Cerdán, President del Col·legi Professional de Geògrafs d’Espanya. Coordi-
nador de l’orientació planificació en el pràcticum de la Diplomatura de Turisme (UA) 

-  Sr. Luis Alfonso Hortolà, Dept. Geografia, Universitat de Salamanca 

-  Sra. María José Jover Soro, Regidora de turisme i desenvolupament local de l’Ajuntament del 
Pinós (Alacant) 

-  Sr. Pedro Mejías Martínez, AEDL de l’Ajuntament de Montfort (Alacant), i responsable de la 
Film Office 

-  Sr. Fran Ruvira Deltell, Director de Cinema 

-  Sra María del Carmen Puche Ruiz, Àrea de Planes de Producte Turístic i Coordinació. Sub. Gral. 
Desenvolupament i Sostenibilitat Turístiques. Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) 

Lloc de celebració:
• Saló d’Actes de l’Edifici I de l’Escola Politècnica

(dies 14, 18 i 25 de febrer; 4, 7, 11 i 25 de març)  

• Saló d’Actes de l’Aulari II 
(dies 16, 21, 23 i 28 de febrer; 14 i 21 de març)



Quota d’Inscripció: 
45 € (per a alumnes fora de la Universitat). 35 € per als alumnes de la Universitat que justifiquen 
la seua condició d’alumnes de la UA en el moment de formalitzar la inscripció en la Secretaria 
del Consell d’Alumnes. 

Informació:  
Secretaria del Consell d’Alumnes i Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
Web. www.ua.es/coalumnos   -   http://lletres.ua.es/es/ 
e-mail: cons.alumnes@ua.es

Matrícula:
Mitjançant el formulari de la pàgina web: 
Web.: www.ua.es/coalumnos 
e-mail: cons.alumnes@ua.es

Informació sobre horaris i aules:                                 
http://lletres.ua.es/es/

 

Direcció d’allotjament hoteler 
(4 Crèdits)

Del 28 de febrer al 11 d’abril de 2011
(Dilluns i dimecres de 17h a 20h)

Objectius: 
Dotar l’alumne de la tècnica i els coneixements necessaris per a gestionar els departaments 
d’un hotel relacionats amb l’allotjament. 

Dirigit a: 
Alumnes de la Diplomatura de Turisme, Grau de Turisme i TADE.

Programa:
RECEPCIÓ:

• Organització del departament 
• Perfil professional de la plantilla: 
• Cap de recepció 
• Cap de reserves 
• Recepcionista 
• Gestió de la qualitat de servei i atenció al client. 
• Conceptes i aplicacions del Yield. 



PISOS:
• Organització del departament 
• Perfil professional de la plantilla: 
• La governanta 
• La cambrera de pisos 
• Motivació del personal 
• El pressupost i la seua gestió. 
• Control d’objectius relacionats amb el departament 

MANTENIMENT:
• Organització del departament 
• Legislació en matèria d’incendis i aire condicionat 

Aspectes pràctics: 
Es realitzaran visites als diferents tipus d’hotels de vacances i urbans, on es recorreran els dife-
rents departaments. 

Professorat: 
Sra. Cristina Rodes Sala. Presidenta de l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant. 

Sr. Vicente Marhuenda Pitarch. Gerent de l’Associació Provincial d’hotels i col·laborador docent 
de la UA. Coordinador de l’Orientació d’Hotels del Pràcticum de la Diplomatura de Turisme. 

Sr. Enrique Cano Sempere. Diplomat en Turisme assessor d’inversió de l’empresa Gestors Ho-
telers. 

Avaluació:
Assistència al 80% de les sessions i lliurament de treball / pràctiques o examen 

Informació i Matrícula:  
100 Euros 
Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
Web.: http://lletres.ua.es/va/ 
A/e : practiques.lletres@ua.es

Informació sobre horaris i aules: 
http://lletres.ua.es/es/
 



Turisme i Transport Aeri
(4 crèdits)

Del 01 de febrer al 14 d’abril de 2011

Objectius:
• Introduir l’alumne en els fonaments generals del sector aeri.  

• Identificar els processos de distribució i comercialització dels serveis turístics relacionats amb 
el transport aeri. 

•  Facilitar els conceptes bàsics referent a l’impacte del transport aeri sobre les destinacions 
turístiques. 

•  Familiaritzar l’alumne amb els conceptes i acords bàsics recollits en els Convenis Internacio-
nals Multilaterals d’Aviació Civil. 

•  Introduir l’alumne els conceptes i processos bàsics de la Navegació Aèria. 

•  Introduir l’alumne en el model de gestió dels aeroports a Espanya, amb referència a altres 
models comparats. 

•  Facilitar conceptes bàsics sobre la infraestructura aeroportuària, el seu desenvolupament i el 
seu impacte econòmic y social en l’entorn. 

•  Aplicació dels coneixements impartits mitjançant pràctiques informàtiques que es faran du-
rant tot el curs 

Programa:

•  Història i evolució del transport aeri 

•  Els principals models de gestió de les aerolínies: red i low cost 

•  El revenue management de les aerolínies 

•  Impacte del transport aeri en el desenvolupament turístic regional 

•  La regulació tècnica i jurídica del transport aeri 

•  Règim jurídic dels aeroports i la navegació aèria. 

•  Suport tècnic de la navegació aèria 

•  Organització de l’espai aeri 

•  Aena i els models de gestió aeroportuària. 

•  L’aeroport com a motor de desenvolupament econòmic y social del seu entorn 

•  L’activitat aeroportuària: operacions, passatgers i activitats complementàries. 

•  Visita guiada a l’aeroport de L’Altet 

Dates i horaris:  

Dimarts de 15:00 a 18:00 hores (febrer – març - abril de 2011) 

Dimecres de 15.00 a 17.00 hores (abril) 

Dijous de 15 a 17.00 hores (abril) 



Aula: 
Informàtica

Taxes d’Inscripció: 
80 euros

Nombre d’alumnes: 
Mínim 10 - màxim 30 (tindran preferència els alumnes de Turisme)

Termini i lloc d’inscripció: 
Del 10 de gener de 2011 fins a començament del curs 

Avaluació: 
Assistència al 80% de les sessions i lliurament de pràctiques, o examen 

Coordinació: 
Sr. Gaetano Cerchiello (turisme.aavv@ua.es) 

Professorat:  
Sr. Enrique Escudero Aldamiz, (Aeroport d’Alacant) 

Sr. Francisco Javier Jiménez Torres (Aeroport d’Alacant) 

Sr. Gaetano Cerchiello (Universitat d’Alacant). Coordinador de l’Orientació d’Agències de Viat-
ges del Pràcticum de la Diplomatura de Turisme. 

Informació i Matrícula:  
Secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
Web.: http://lletres.ua.es/va/
Per a qualsevol informació sobre el contingut i mètode d’avaluació del curs, envieu un correu 
a turisme.avvv@ua.es

Informació sobre horaris i aules:  
http://lletres.ua.es/es/




