
CRITERIS PER AL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL 
EN EL GRAU EN TURISME (aprovats per la Junta de Centre de l’EUTO en data 12/09/2011) 
 
1. Els estudiants que acreditin experiència laboral i professional relacionada amb les 

competències de la titulació durant els últims 7 anys, podran demanar el reconeixement de 
crèdits de les assignatures 21204401 Pràctiques Externes I i 21204402 Pràctiques 
Externes II en funció dels criteris següents: 

 
a. Experiència en un lloc de treball  

 

Experiència (1) 
Crèdits 

reconeguts 
Assignatura 

12-24 mesos 12 -   Pràctiques Externes I: Reconeguda 

+ de 24 mesos 24 

-   Pràctiques Externes I: Reconeguda 
-   Pràctiques Externes II: S’eximeix a l'estudiant 

de cursar el període d'activitat externa. 
L'estudiant haurà de matricular de manera 
ordinària l'assignatura i fer i exposar el treball 
de l’assignatura.  

(1) Equivalent a jornada completa 
 

b. Experiència en dos o més llocs de treball de les mateixes característiques 
 

Els mateixos criteris que en el cas a. 
 

c. Experiència en dos o més llocs de treball de característiques diferents 
 

Experiència (1) 
Crèdits 

reconeguts 
Assignatura 

6-12 mesos en 
cadascun 

12 -   Pràctiques Externes I: Reconeguda 

+12 mesos en 
un lloc 

6-12 mesos en 
l’altre 

24 

-   Pràctiques Externes I: Reconeguda 
-   Pràctiques Externes II: S’eximeix a l'estudiant 

de cursar el període d'activitat externa. 
L'estudiant haurà de matricular de manera 
ordinària l'assignatura i fer i exposar el treball 
de l’assignatura. 

+ de 12 mesos 
en ambdós llocs 

24 
-   Pràctiques Externes I: Reconeguda 
-   Pràctiques Externes II: Reconeguda 

(1) Equivalent a jornada completa 
 
2. S’entén com a experiència laboral i professional relacionada amb les competències de la 

titulació del grau en Turisme la que tingui a veure amb els àmbits i activitats professionals 
que figuren a l’ANNEX. El Consell de Direcció del Centre podrà valorar la possibilitat de 
reconèixer-ne alguna altra no inclosa en l’esmentat annex.  

 
3. L’estudiant haurà de presentar a la secretaria del centre la documentació següent: 
 

- Formulari de sol·licitud 
- Fotocòpia i original dels contractes laborals que acreditin els llocs de treball i 

certificat de vida laboral oficial  
- Informe detallat de les funcions dutes a terme i els períodes treballats en cadascun 

dels llocs de treball, indicant també dues persones de referència de l’entitat 
 

El període per a sol·licitar el reconeixement serà el que s’estableixi a la Normativa 
Acadèmica i de Matrícula del curs vigent. 

 
4. En casos específics, i sempre que la experiència acreditada sigui superior a 24 mesos, el 

Centre podrà considerar l’aplicació del reconeixement en altres assignatures, 
prioritàriament d’entre les optatives del pla d’estudis, fins a un màxim de 36 crèdits inclosos 
els de pràctiques externes i els que hagi sol·licitat l’estudiant corresponents a 
ensenyaments universitaris no oficials. 

 
5. El Consell de Direcció del Centre avaluarà cada situació en funció dels criteris anteriors i de 

la documentació aportada per l’estudiant en la seva sol·licitud. 
 



 
ANNEX  
 
Àmbits de treball i activitats professionals 
 
Allotjament 

- Director 
- Subdirector  
- Cap de recepció 
- Cap d’animació 
- Responsable d’administració 
- Responsable comercial 
- Responsable de reserves 
- Encarregat general 

 
Restauració   

- Director de Food&Beverage 
- Director de banquets 
- Director de convencions 
- Director d’establiment  
- Responsable d’administració 
- Cap d’operacions 
- Comercial 

 
Intermediació 

- Director d’agència de viatges,  
- Director comercial 
- Gestor de viatges d’empreses 
- Gestor de grups 
- Creatiu de paquets turístics 
- Organitzador professional de congressos 
- Responsable de producte 
- Responsable de booking  
- Responsable de qualitat del producte 

 
Transport i logística 

- Director d’empresa 
- Director comercial 
- Director de reserves 
- Cap d’oficina 
- Tècnic d’atenció al client 
- Responsable de relacions amb altres empreses i amb l’administració 

 
Planificació i gestió de destinacions 

- Tècnic de gestió d’administracions públiques 
- Director de campanyes de promoció de destinacions 
- Director d’oficina de turisme 
- Director de centre d’iniciatives turístiques 
- Responsable d’entitat de promoció o de programa de pla de dinamització 
- Responsable de relacions amb empreses 

 
Producte i activitats 

- Tècnic assessor de gestió del patrimoni natural 
- Tècnic de gestió d’instal·lacions d’oci i/o esportives 
- Tècnic assessor d’esdeveniments 
- Gestor de nous productes 
- Responsable de promoció i comercialització 
- Dinamitzador d’activitats 
- Guia intèrpret 

 
Docència i investigació 

- Consultor júnior 
- Ajudant d’investigació 
- Professor de cicles formatius o de formació ocupacional 


