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CodiAssignatura

063406 - Gestió Hotelera

Curs

2º

Crèdits

6 cr ECTS

Bloc Temàtic

Hoteleria

Tipus
assignatura

Formació Bàsica

Hores
presencials

48 hores

Hores de treball
48 hores
dirigit

Hores de treball
54 hores
autònom

competències exigides per les empreses del sector. Profunditzant en el sistema de gestió
directiu i els diferents nivells de direcció a aquestes empreses.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB03- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG02- Tenir visió de negoci.
CG05- Treballar en equip.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE06- Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i projectes.
CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la
informació en turisme.
CE10- Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics.
CE17- Entendre i implementar estàndards de qualitat en els processos del servei turístic.
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CONTINGUTS TEMÀTICS
1.

Hospitalitat a la indústria turística

2. Gestió operativa dels hotels
3. L operativa de la Divisió d Allotjament
4. Principals ràtios en la gestió hotelera
5. El Revenue Management en els establiments hotelers
6. Pressupost hoteler
7. Gestió hotelera: pressupostos i previsions
8. Caso pràctic: pla de negoci d una propietat hotelera

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una




Classes expositives
Estudis de casos i debats




Exercicis pràctics i aprenentatge basat en problemes
Cas pràctic: creació i disseny d
producte hoteler (treball en grup), a fi i efecte
en els conceptes teòrics apresos al llarg del curs i de perfeccionar el
del sector.
o Projecte presentat i amb defensa oral a classe

en compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua: el procés
- aprenentatge
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una
s per tal de ser avaluats
avaluació contínua.
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Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
escollir ser
- aprenentatge
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