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En què consisteix?

El sector turístic és, sens dubte, el principal motor de l’economia insular, i un dels 
principals pilars del sistema productiu en tot l’Estat espanyol. Aquest segment 
empresarial és ben considerat mundialment, amb empreses hoteleres presents 
en la majoria dels continents i amb una àmplia i perllongada experiència en la 
gestió turística.
L’actual moment econòmic, resultat d’una economia absolutament globalitzada, 
imposa la necessitat de nous plantejaments o posicionaments estratègics, i el 
sector turístic no és aliè a aquesta realitat.
D’aquests nous plantejaments, ara més que mai, es desprèn la necessitat 
d’intervencions en la millora i el condicionament dels espais turístics i hotelers, 
fet que pressuposa una iniciativa fonamental per a la permanència dins els 
estàndards de qualitat i avantguarda de l’oferta hotelera en tots els àmbits 
d’implantació.
A les Illes disposam d’un important percentatge d’edificis de més de trenta anys, 
i els sectors turístic i hoteler no són aliens a aquesta realitat, de manera que 
s’imposa a la nostra comunitat una creixent conscienciació, d’empresaris, 
associacions i estaments públics, sobre la necessitat de promoure intervencions 
per a l’adequació, millora o adaptació d’aquests espais. Intervencions que 
demanen tècnics amb una preparació adequada a les particularitats d’aquests 
àmbits, en què a través del disseny es poden gestionar aquestes intervencions.
Aquest màster té per objectiu oferir als alumnes coneixements i eines adients per 
a aquesta tasca, de manera que esdevingui una proposta educativa valuosa per a 
tècnics i empreses. També es treballarà l’accessibilitat universal de les persones a 
aquests espais i edificis, i s’analitzarà la importància que les empreses estableixin 
objectius concrets en relació amb la construcció de marca o branding, els valors 
que es volen transmetre i la percepció dels usuaris.

formacio@fueib.org
Tel.: 971 25 96 96

Més informació:

http://www.fueib.org/curs/espaisturistics
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A qui s’adreça?

A graduats, diplomats, llicenciats, enginyers tècnics, enginyers superiors, 
arquitectes, arquitectes tècnics, i especialment a les titulacions dels àmbits del 
disseny, l’enginyeria i l’arquitectura.

Quines competències adquiriràs?

Competències bàsiques:
- Capacitat per analitzar les necessitats del sector turístic i hoteler en el marc 

de la seva imatge corporativa, els seus valors, i del disseny d’espais interiors 
i exteriors.

- Capacitat per analitzar i comprendre la relació entre el turisme i el 
desenvolupament local.

- Aptitud per a l’aprenentatge autònom i sensibilitat en temes 
mediambientals.

Competències específiques:
- Capacitat per desenvolupar estudis i projectes de millores i adequació 

en espais turístics i hotelers.
- Aptitud per a l’aplicació de pautes ambientalment amigables amb els 

cicles de vida dels espais i productes amb la maximització de 
l'autosuficiència energètica.

- Capacitat per a l’aplicació de criteris d’accessibilitat als edificis i el seu 
entorn.

Competències tranversals:
- Capacitat per treballar en equip multidisciplinari.
- Capacitat de raonament crític.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Quines sortides professionals tindré?

Assessorament especialitzat en disseny d'intervencions en espais turístics i 
hotelers.

formacio@fueib.org
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http://www.fueib.org/curs/espaisturistics

Titulació

“Màster en Disseny i Intervenció en Espais Turístics i Hotelers. Títol propi de la 
UIB (60 ECTS)” per als alumnes amb titulació universitària.

“Diploma Universitari de Disseny i Intervenció en Espais Turístics i Hotelers. Títol 
propi de la UIB (60 ECTS)” per aquelles persones amb accés a la Universitat

“Diploma de Disseny i Intervenció en Espais Turístics i Hotelers. Títol propi de la 
UIB (60 ECTS)” persones sense accés a la Universitat
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Estructura

Tipologies   Factors casuístics
- Espais esportius.  - El reclam turístic.
- Espais naturals.  - Les particularitats del lloc.
- Zones de platja.  - La relació amb l’entorn.
- Apartaments.  - Les necessitats dels usuaris.
-  Cases rurals.  - La relació entre els espais.
- Petits hotels.
- Hotels d’interior.
- Hotels rurals.
- Habitatges de vacances.
- Espais d’oferta complementària.
- Spas.
- D’altres.

Criteris d’intervenció
- Respecte al patrimoni cultural.
- Respecte al medi.
- Eficiència energètica.
- Maximització de l’autosuficiència energètica.
- Optimització ergonòmica.
- Accessibilitat universal.
- Construcció i projecció de marca.
- Estilisme.

L’espai interior
- Nivells d’intervenció.
- Reforma.
- Rehabilitació.
- Modernització.
- Adequació.
- Maximització de l’autosuficiència energètica.
- Optimització ergonòmica.
- Accessibilitat universal.
- Mobiliari.
- La interacció amb el medi.

Tipologies 
d’espais 

turístics i 
hotelers i 
factors

casuístics

MÒDUL 1

Criteris 
d’intervenció 

en espais 
turístics i 
hotelers

MÒDUL 2

L’espai
interior

MÒDUL 3
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-  Abando, Maria. Professora d’Arts Plàstiques i Disseny.
- Alorda, Bartomeu. Enginyer de telecomunicacions i professor contractat doctor del 

departament de física de la UIB. Membre del grup de Sistemes Electrònics i Col·laborador 
del grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria de l'Edificació de la UIB.

- Cifre, Josep. enginyer agrònom per la UPV (1992) i professor contractat doctor del 
departament de biologia de la UIB. Màster en Gestió Mediambiental per la UMA 
(1996). Doctor enginyer agrònom per la UPV (1997). Assessor d'empreses del sector 
(1992-actualitat).

- De Juan, Cati. Professora ajudant de l’àrea de coneixement Construccions 
Arquitectòniques, del departament de Física de la UIB.

-  Ferrer, Pere. Dissenyador d’interiors. Màster en Paisatge i Màster en Patrimoni 
Cultural i professor de disseny.

-  Gulías, Xavier. Professor contractat doctor del Departament de Biologia de la UIB. 
- Horrach, Gabriel. Arquitecte tècnic en execució d'obres per l'Escola Universitària 

Politècnica de Barcelona. Graduat en Enginyeria d'Edificació per la Universitat de les 
Illes Balears. Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) per la Universitat 
Oberta de Catalunya. Professor col·laborador de l'Àrea de Construccions 
Arquitectòniques del Departament de Física. Membre del Grup de Recerca de 
Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'Edificació.

- Marcos, Luz. Llicenciat en Geografia i Història i Professora de Disseny. 

Professors

L’espai exterior
- Nivells d’intervenció.
- Reforma.
- Rehabilitació.
- Modernització.
- Adequació.
- Maximització de l’autosuficiència energètica.
- Optimització ergonòmica.
- Accessibilitat universal.
- La interacció amb el medi.
- Vegetació.
- Ús racional de l’aigua.
- Mobiliari exterior.

- Realització d’un exercici de projecte integrador de 
competències en l’àmbit estudiat.

MÒDUL 4

Treball 
de Fi de
Màster

MÒDUL 5

L’espai
exterior
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Direcció del curs: 
Directors: 
Antonio Fernández Coca: Llicenciat en belles arts per la Universitat de Sevilla. 
Professor titular d’escola universitària d’Expressió Gràfica Arquitectònica a la 
UIB. Director de comunicació de la UIB des de 2013 a gener de 2015. Delegat del 
Rector des de gener de 2015. 
Irene Mestre Massot. Directora de l’Escola Superior de Disseny de les Illes 
Balears.
Coordinadors: Joan Muñoz Gomila i Pere Ferrer Adrover.
Nombre de places: Mínim: 15, màxim: 25
Modalitat: Semipresencial
Durada: 60 ECTS dels quals 300 són hores presencials
Inici: 10 gener de 2017
Finalització: juny de 2017
Horari: els dimarts, dimecres i dijous de 16 a 21 hores
Lloc de realització: Escola Superior de Disseny
Termini de matrícula: Fins al dia 4 de gener de 2017
Preu i terminis: 1.492 euros
Facilitat de pagament, se podrà pagar des de 2 a 6 terminis.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió o 
no realització del curs.

formacio@fueib.org
Tel.: 971 25 96 96

Més informació:

http://www.fueib.org/curs/espaisturistics

- Martínez, Antoni. Professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’ecologia del 
departament de biologia de la UIB.

- Muñoz, Joan. Arquitecte tècnic i enginyer d'edificació. Màster Universitari en 
Societat de la Informació i el Coneixement. Professor col·laborador de l'àrea de 
construccions arquitectòniques del departament de física. Membre del Grup de 
Recerca de Construccions Arquitectòniques.

- Pons, Victoria.  Dra. Arquitecta.
- Roman, Júlia. Professora ajudant del Departament de Ciències Històriques i 

Teoria de les Arts de la UIB. 
- Rovira, Pilar. Professora d’Arts Plàstiques i Disseny.
- Torrandell, Antoni. Professor d'Arts Plàstiques i Disseny.
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Per als treballadors en actiu el curs pot ser bonificable 
totalment o parcialment per la Fundació Tripartita. 
Demanau-ne més informació!
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Experiències d’alumnes
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Caterina Cortès Palmer

És un màster molt recomanable i interessant, perquè tracta, a 
banda de dissenyar espais hotelers, d’aprendre que també 
d’un simple esdeveniment, d’una tradició, d’un objecte, d’un 
ingredient o plat culinari, en pots fer una proposta i/o 
intervenció turística. 

Natalia Candanedo

L’experiència d’haver cursat el Màster en Disseny i Intervenció 
en Espais Turístics i Hotelers la puc resumir com a molt 
positiva per diversos motius. Per una banda, la meva 
aproximació al programa del curs es va centrar en un primer 
moment a adquirir eines i coneixements en aquells temes 
que, per la meva formació com a arquitecte, no tenc tant per 
mà o no empr en la meva feina diària, i entre aquests puc 
destacar el que es relaciona amb el sector turístic pròpiament 
dit com a negoci i motor econòmic, els seus aspectes legals i 
la seva relació amb el desenvolupament local, així com tot el 
que es relaciona amb la construcció de marca (branding) i 
imatge corporativa.
Per altra banda, em va resultar molt interessant l’apropament 
a un sector econòmic tan important per a l’illa com el turístic, 
però des d’una perspectiva distinta, valorant termes com la 
reutilització i rehabilitació d’espais, la dinamització del 
comerç local, el respecte per l’entorn i el patrimoni cultural, 
que consider que ajudaran en un futur pròxim a millorar la 
qualitat dels productes turístics que s’ofereixen a Mallorca.
Finalment, voldria dir que la possibilitat de realitzar un 
projecte final del Màster que englobàs tot l’anteriorment 
plantejat i que a la vegada fos realista, executable i que 
respongués a les meves inquietuds i expectatives com a 
projectista fou una gran satisfacció, tant personal com 
professional, i la meva intenció és seguir endavant amb el 
projecte per desenvolupar-lo a mitjan termini.
Consider que també és important destacar que, a part del que 
és merament acadèmic, el Màster m’ha permès conèixer el 
funcionament del sector turístic, així com persones i 
empreses que hi estan relacionades, i això s’ha traduït en 
noves oportunitats laborals i professionals.



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


