
 
 

PROTOCOL: PROJECTES, TREBALLS, I INICIATIVES DE TURISME 
INTEL·LIGENT GANDIA 

 

Es proposa un protocol per al foment d’iniciatives que estiguen relacionades amb 
Gandia, amb prioritat els treballs sobre Turisme Intel·ligent. Aquestes iniciatives poden 
ser: 

1. Foment de Treballs fi de Grau, i fi de Màster: Pràctica en empresa amb realització 
de Treball Fi de Grau o Fi de Màster per part d’una alumna o un alumne, en 
temàtiques associades a Gandia. 

2. Projectes transversals d’un grup d’alumnat (per exemple, realització conjunta de 
productes audiovisuals, creació de productes i prototipus tecnològics, sensors, 
“smartització”, ús de noves tecnologies, indicadors turístics, etc.) 

 

L’alumnat interessat tindrà les següents possibilitats: 

A. Sol·licitar pràctica per realitzar un treball fi de grau o màster del llistat que 
s’oferix en la càtedra.  

B. Proposar una pràctica per realitzar un treball fi de grau o màster a la càtedra. 

Les dues opcions requerixen de l’aval d’un professor o professora del Campus 
de Gandia que siga tutor/a de les pràctiques i del TFG/TFM. 

C. Sol·licitar un projecte transversal (de forma individual o conjuntament en 
altres companys i companyes) de la cartera d’idees de la càtedra o proposar 
un projecte nou a la càtedra. 

El projecte s’executarà per un alumne/alumna o un conjunt d’alumnes/as de la 
mateixa o diferent titulació. Caldrà l’aval i seguiment d’una persona designada 
per la càtedra. 

 

A la microweb de la càtedra http://www.upv.es/contenidos/CTIGANDIA/indexc.html i a 
la pàgina web avançada https://catedragandiati.webs.upv.es/ es penjaran les ofertes, 
amb els formularis de sol·licituds i propostes. També es planificarà una jornada de 
presentació d’aquesta iniciativa al Campus de Gandia. 

 

Gandia, 14 de gener de 2019. 

http://www.upv.es/contenidos/CTIGANDIA/indexc.html
https://catedragandiati.webs.upv.es/


FORMULARI A (ALUMNAT) 

Sol·licitud de pràctiques en empresa amb realització de TFG/TFM 

Dades de l’estudiant 

Nom i Cognoms: 

Titulació que cursa: 

Curs: 

Correu electrònic: 

En/Na __________________________________ sol·licita les pràctiques en empresa 

oferides per la càtedra Gandia Turisme Intel·ligent de títol 

_______________________________________________________________ i 

referència ____________________. 

Dades del professor / professora que es compromet a tutoritzar: 

Nom i Cognoms: 

Titulació en la que impartix classe: 

Departament: 

Correu electrònic: 

El/la professor/professora ________________________________________________ 

es compromet a tutoritzar les pràctiques i el TFG/TFM a l’estudiant que figura en aquesta 

sol·licitud i en la temàtica que es proposa. 

Gandia, ___ de ______________ de 2019 

Signatura de l’estudiant Signatura del professor/ professora



FORMULARI B (ALUMNAT) 

Sol·licitud oberta de pràctiques en empresa amb realització de TFG/TFM 

Títol: 

Resum: 

Paraules clau: 

Objectius: 

Dades de l’estudiant 
Nom i Cognoms: 

Titulació que cursa: 

Curs: 

Correu electrònic: 

En/Na __________________________________ demana realitzar pràctiques en 

empresa i TFG/TFM mitjançant la càtedra Gandia Turisme Intel·ligent segons la 

proposta que s’adjunta. 

Dades del professor / professora que es compromet a tutoritzar: 

Nom i Cognoms: 

Titulació en la que impartix classe: 

Departament: 

Correu electrònic: 

El/la professor/professora ________________________________________________ 

es compromet a tutoritzar les pràctiques i el TFG/TFM a l’estudiant que figura en aquesta 

sol·licitud i en la temàtica que es proposa. 

Gandia, ___ de ______________ de 2019 

Signatura de l’estudiant Signatura del professor/ professora



FORMULARI C (ALUMNAT) 

Sol·licitud oberta de projectes transversals i banc d’idees 
Títol del projecte: 

Resum: 

Paraules clau: 

Objectius: 

EQUIP D’ESTUDIANTS (ampliar el que calga) 

Dades de l’estudiant 1 (contacte i líder del projecte) 
Nom i Cognoms: 

Titulació que cursa: 

Curs: 

Correu electrònic: 

Dades de l’estudiant 2 (contacte i líder del projecte) 

Nom i Cognoms: 

Titulació que cursa: 

Curs: 

Correu electrònic: 

Dades de l’estudiant 3 (contacte i líder del projecte) 

Nom i Cognoms: 

Titulació que cursa: 

Curs: 

Correu electrònic: 

Dades de l’estudiant 4 (contacte i líder del projecte) 

Nom i Cognoms: 

Titulació que cursa: 

Curs: 

Correu electrònic: 



Llistat de necessitats (materials, espais, equips, etc.): 

Finançament que sol·licita a la càtedra (euros): 

Justificació del finançament (descriure a què es dedicarà):

En/Na __________________________________ representant al grup de 
treball demana recursos i finançament per al projecte adjunt a la càtedra Gandia 
Turisme Intel·ligent. 
Dades del professor / professora que avala: 

Nom i Cognoms: 

Titulació en la que impartix classe: 

Departament: 

Correu electrònic: 

El/la professor/professora ________________________________________________ 

avala la proposta que es presenta en aquesta sol·licitud. 

Gandia, ___ de ______________ de 2019 

Gandia, ___ de ______________ de 2019 

    Signatura de l’estudiant  Signatura del professor/ professora 
(en representació de l’equip)
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