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CodiAssignatura

063407 - Qualitat, seguretat i medi ambient en hoteleria

Curs

3º

Crèdits

3 cr ECTS

Bloc Temàtic

Hoteleria

Tipus
assignatura

Assignatura Troncal

Hores
presencials

24 hores

Hores de treball
24 hores
dirigit

Hores de treball
27 hores
autònom

integrant la satisfacció del client, la minimització dels riscos i la sostenibilitat, sense
renunciar a ser extraordinàriament competitiu.

paràmetres existents per promoure les transformacions necessàries en la pròpia empresa y

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB02- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació
d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG07- Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els
resultats obtinguts.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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CE05- Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucionals que regula les empreses i
activitats turístiques.
CE17- Entendre i implementar estàndards de qualitat en els processos del servei turístic.

CONTINGUTS TEMÀTICS
- La gestió de la qualitat, seguretat i medi ambient en el sector hoteler
- Satisfacció de clients
- Principis i processos de la qualitat
- Funcions de el Departament de Qualitat i / o responsable de Qualitat
- Sistemes de gestió de la qualitat
- Plans de millora: desenvolupament i aplicació
- Certificacions: coneixement de les certificacions i estudi de casos reals
- Bones pràctiques i casos d'estudi

Les metodologies d'aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una





Classes expositives
Estudis de casos
Debats



Exercicis pràctics



Aprenentatge basat en problemes

en compte les
diferents competències i continguts de cada assignatura.
Els
Avaluació Contínua: el procés
- aprenentatge
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una
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avaluació

s per tal de ser avaluats
avaluació contínua.

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge
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