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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

- MU en Gestió Cultural
- MU en Mitjà Social i Comunicació Corporativa

- MU en Direcció Financera i Fiscal
- MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis
- MU en Direcció d'Empreses
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Altres  MU + anivellació

Mobilitat internacional
Es pot cursar el 2n quadrimestre del 5è curs a l'estranger, per a fer les 
pràctiques en empresa i el treball de final de grau en algun dels 
nombrosos països amb què la UPV té acords d'intercanvi.

Es podrà exercir l'activitat en càrrecs directius de tota mena d'empreses: des 
de la gerència i la direcció general, fins a llocs més especialitzats en 
administració, comptabilitat, finances, fiscalitat, recursos humans, 
màrqueting, qualitat, riscos laborals, etc. També es podrà treballar en 
l'auditoria, la consultoria, l'assessoria i la formació d'altres empreses en 
temes economicofinancers, sistemes de qualitat, recursos humans, etc.

S'estarà capacitat, de manera especial, per a ocupar llocs directius o 
intermedis en empreses d'allotjaments, de restauració i de càtering; agències 
de viatges; operadors turístics; empreses de promoció turística; fires; 
organitzacions de transports; empreses de planificació i desenvolupament 
turístic; associacions del sector turístic; animació; organització de 
convencions i esdeveniments; turisme rural o mediambiental; departaments 
de turisme de diferents institucions i organismes públics; centres públics o 
privats d'investigació o R+D+I, o com a docent en centres públics i privats, 
entre altres opcions.

El doble grau inclou pràctiques obligatòries que es poden dur a terme 
en algunes de les més de 600 empreses i organitzacions amb les quals 
la Universitat Politècnica de València té signats acords de cooperació 
educativa, o en empreses amb què haja contactat el mateix alumnat, 
amb l'autorització prèvia del Servei de Pràctiques de la UPV.

Les pràctiques en empresa poden estar relacionades amb la gestió i 
planificació del turisme, o amb la gestió d'empreses d'un altre sector: 
financeres, auditores.

Es pot accedir als següents màsters oferits per la UPV:

L'objectiu d'aquest doble grau és permetre que l'estudiant obtinga dos títols 
universitaris de grau, el Grau en Turisme (GT) i el Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses (GADE), en cinc anys de treball intensiu, que d'altra manera 
demanarien una dedicació de vuit anys. El doble grau s'adreça a estudiants amb un 
rendiment mitjà-alt, que tinguen interès en la gestió empresarial i en el sector 
turístic. Es cursa en dos centres universitaris: el campus de Gandia i el campus 
d'Alcoi, amb dos itineraris diferenciats, segons on s'inicien els estudis.

Els estudiants que inicien el doble grau a Alcoi han de cursar el Grau en ADE en 
tres anys, amb intensificació en anglès i alemany, i, posteriorment, han d'estudiar un 
any i mig a Gandia per a especialitzar-se en la gestió del turisme. Les dues 
possibilitats acaben amb pràctiques en empresa obligatòries.Qui decidisca iniciar el 
doble grau a Gandia, hi ha de cursar el Grau en Turisme i algunes assignatures 
d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) els tres primers anys i, posteriorment, 
s'ha de desplaçar a Alcoi per a fer assignatures d'ADE.

En finalitzar el doble grau s'haurà obtingut una formació completa en la gestió i 
l'organització de les empreses, que permetrà desenvolupar tasques de 
responsabilitat en l'àmbit global de les organitzacions, a més de conèixer en 
profunditat el sector turístic, un dels més estables a Espanya.

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

Gaudeix de campus enormes i 
d’espais dissenyats per a tu, 
com la Casa de l'Alumne.

Practica fins a 40 esports 
diferents a les nostres 
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua: 
classes d'idiomes, descomptes en transport 
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a 
la inserció laboral…
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

72.00 177.00 73.50 18.00 19.50 360.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Dret de l'Empresa

Geografia del Turisme i de l'Oci

Introducció a la Comptabilitat

Introducció a l'Administració d'Empreses

Introducció a les Finances

Introducció a l'Estadística

Macroeconomia I

Mètodes Estadístics en Economia

Microeconomia I

Models Matemàtics per a ADE I - II

Viatgers i Turistes en la Història

Formació obligatòria
Anàlisi i Consolidació Comptable

Anglès dels Negocis (B2-C1)

Comptabilitat de Costos i Introducció a l'Auditoria

Comptabilitat Financera i de Societats

Dret del Treball

Direcció de Producció i Operacions

Direcció de Recursos Humans

Direcció Financera

Econometria

Economia Espanyola

Economia Financera

Economia Mundial

Estratègia i Disseny de l'Organització

Gestió de la Qualitat

Gestió de Producció en Restauració

Gestió de Viatges

Gestió Fiscal

Gestió Pública del Turisme

Intermediació Turística

Investigació Comercial

Investigació Operativa

Llengua Estrangera per a la Comunicació Empresarial

Macroeconomia II

Matemàtiques Financeres

Mètodes Quantitatius per a l'Ajuda a la Presa de 
Decisions

Microeconomia II

Planificació de Destinacions Turístiques

Recursos Culturals

Recursos Territorials Turístics

Teoria del Turisme

Formación optativa
Alemany

Alemany Comercial 

Alemany per al Món Laboral 

Comportament del Consumidor 

Desenvolupament de Competències Directives i Treball 
en Equip 

Gestió Turística del Patrimoni Cultural 

Gestió Turística del Patrimoni Natural 

Llengua estrangera per a la Gestió Empresarial I - II

Planificació Estratègica en les Empreses 

Sistemes de Control Estratègic 

Sistemes d'Informació per a la Gestió


