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Nom i cognom de l’estudiant 

Prova d’avaluació continuada 4. Escenaris per a la presa de decisions 

Criteris d’avaluació 

Únic exercici amb el 100% de la nota.  

Veure els criteris d’acompliment en base al quadre de competències. 

Format i data de lliurament 

La llargada màxima de l’exercici ha de ser de 8 pàgines amb interlineat 1,5 i Arial 12 

No cal que poseu cap nom a l'arxiu ja que al fer el lliurament, l’aplicació us en donarà un 

automàticament. 

Data del lliurament: 10 de desembre 
Aquesta és la data límit de lliurament, per tant intenteu no deixar-vos tota la feina per a l’últim 

moment. Recordeu que cal respectar estrictament aquesta data de lliurament donat que les 

solucions es faran públiques l’endemà.  

Enunciat 

Exercici. Els efectes del turisme sobre un territori  

El turisme és un factor transformador i estructurador del territori, capaç de crear negocis i llocs de 

treball, potenciar el creixement i desenvolupament d’una àrea, així com estimular la protecció i 

conservació del seu patrimoni natural i cultural. Per aquest motiu, es considera una activitat 

econòmica positiva. Tanmateix, en funció dels agents que controlen el procés i el model 

d’implantació, el desenvolupament turístic pot comportar tot un seguit de problemes associats, com 

l’excessiva dependència del sector en l’economia del territori i els possibles impactes negatius a 

nivell sociocultural i ambiental.  
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En aquest sentit, l’exercici té com a propòsit reflexionar sobre les relacions que s’estableixen entre 

l’activitat turística i el seu entorn. En aquest exercici heu de prendre una decisió sobre la 

implantació del turisme o el seu creixement en tres entorns espacials diferents. No pretenem que 

doneu la vostra opinió particular, sinó que us poseu en el paper d'un rol d'agent turístic local (veure 

arxiu "Rols")  i que respongueu i busqueu justificacions de com creieu que actuaria aquest actor 

social en realitat.  

 
Escenaris de desenvolupament turístic:  
 

a) Creieu que la restricció de turistes a la illa d’Ons (Galicia), suposarà una amenaça o una 

oportunitatper a aquesta illa? 

b) La construcció de la nova terminal de creuersa Barcelona afavorirà el desenvolupamentd’un 

turismemésrespectuósamb la ciutat, o bé suposarà un nou focus de problemes? 

c) Imposaries una taxa o el pagament d’una entrada para accedir a un espaipúblic como és el 

cas de la Plaça Sant Marc aVenècia? 

En base a aquests tres supòsits i en funció del rol assignat (promotor/empresari o bé 

conservador/ecologista), responeu de forma argumentada per cadascun dels tres escenaris a les 

següents qüestions:  

1. El turisme impulsarà la millora econòmica global de la destinació, o bé crearà una situació 

de sobredependència productiva i pèrdua de control local dels beneficis de l’activitat? (25% 

de la nota). 

2. El turisme contribuirà a relacionar la població receptora amb l’emissora, o bé la accentuarà 

el dualisme social i comportarà tensions entre residents i turistes? (25% de la nota). 

3. El turisme es convertirà en un estímul per a la rehabilitació i conservació del patrimoni 

natural i cultural, o bé ocasionarà una sobreexplotació i degradació de l’entorn? (25% de la 

nota).  

4. A partir de les reflexions que heu realitzat en l’anàlisi de les dimensions econòmica, social i 

ambiental, justifiqueu quina decisió prendríeu en cadascun dels tres escenaris proposats 

tenint en compte el vostre rol. Heu de fer un document final d'una pàgina on resumiu les 

vostres argumentacions i feu un informe executiu per convèncer l'administració local de que 

la vostra decisió és la més adequada per cadascun dels tres supòsits (20% de la nota). 

5. Aporteu documentació sobre altres casos i exemples reals similars als que hem treballat 

(diferents als que us hem proporcionat) i que contribueixin a justificar la vostra presa de 

decisions (5% de la nota). 

Disposeu d'un dossier (veure arxiu "Dossier") amb informació sobre els casos d'estudi, que us seran 

d’utilitat a l’hora de plantejar arguments a favor o en contra dels escenaris plantejats (depenent del 

rol assignat).  
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