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La importància

Gestió de la restauració

en

de la restauració dins del sector turístic fa necessari obtenir els

subsectors que la conformen.

ofereixen servei de restauració.
del sector és constant i el que avui serveix pot ser que demà ja no, és per això
permetin que la gestió i operacions dels restaurants sigui tot un èxit i que puguin aportar

restaurant fins a la seva sortida; així com els instruments de gestió com el pressupost, la
establiment de restauració: la satisfacció del client.
i

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.
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COMPETÈNCIES GENERALS
CG2- Tenir visió de Negoci.
CG6-Orientar-se al client.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE5- Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les empreses i
activitats turístiques.
CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les
unitats de negoci turístiques.
CE15- Planificar, organitzar, gestionar i controlar els distints tipus d'organitzacions
turístiques.

CONTINGUTS TEMÀTICS
1. Introducció a la restauració
2. Els sistemes de producció
3. Activitat inicial en el procés de direcció: Gestió econòmica
4. Activitat pressupostaria en el procés de direcció

Les metodologies d'aprenentatge associades en aquesta assignatura contemplen un ampli
ventall d'accions diferents a fi de donar resposta a l'assoliment de les competències
assignades, i que impliquen el desenvolupament de diferents tipus de capacitats referides
a l'aprenentatge de processos i aplicabilitat d'actituds dins de l'entorn de les
organitzacions, a partir de les activitats següents:


Classes expositives




Estudis de casos
Debat dirigit




Exercicis pràctics
Aprenentatge basat en problemes
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de

curs o mitjançant una avaluació única al final del període establert.
Avaluació Continuada

-aprenentatge

aprenentatges que incorpora.
Avaluació Única
del període establert,
per a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les
classes presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les evidències que aquesta
assignatura té dissenyades a aquests efecte.
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