Habilitats Directives per a Professionals
dels Allotjaments Turístics
2a Edició
Codi: 194084
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 4.00
Idioma: Català
Data d'inici: 30/03/2020
Data darrera sessió presencial: 27/04/2020
Data de finalització: 27/04/2020
Horari: De dilluns a dimecres de 17 a 21 h
Lloc de realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Places: 15

Preus i descomptes
Preu: 348 €
10% de descompte per l'Associació d'Hostaleria Turisme i Restauració de Girona.
313,20€
10% de descompte per l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Girona.
313,20€
10% de descompte per l'Asociació de Càmpings de Girona.
313,20€
10% de descompte per empreses que matriculin a 2 treballadors dins d'un mateix curs ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
313,20€
10% de descompte per unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.
313,20€

Sessions Informatives
Sessió informativa 1
Sessió informativa 2

Data
10/06/2019
08/07/2019

Hora
18:00
18:00

Sessió informativa 3

16/09/2019

18:00

Lloc
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Aula 5
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Sala
Seminari
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Sala
Seminari

Raons per fer el curs
Aprenentatge basat en competències: L’objectiu del programa serà que puguis reunir i consolidar els coneixements i
les experiències que et permetin ser un excel·lent directiu, en el marc de l'administració i direcció d'empreses
d'allotjament turístic.
Metodologia pràctica: Els continguts exposats a l’aula es treballen en sessions pràctiques on aprendràs a resoldre les
problemàtiques reals del sector i a prendre decisions estratègiques i operatives.
Formació impartida per professionals del sector qualificats: Aprendràs de la mà de professionals que t’ensenyaran
segons la seva formació i, sobretot, la seva experiència en cadascuna de les àrees d’estudi.

Presentació
A més de disposar d’un coneixement ampli del funcionament general de les diferents àrees de gestió dels allotjaments turístics i
específic de cadascuna d’elles, els gestors d’allotjaments turístics necessiten una sèrie d’habilitats directives per desenvolupar amb
èxit la seva tasca a les organitzacions. Les habilitats més requerides pel sector són la capacitat de lideratge, la
comunicació, l’organització del treball en equip i la gestió de conflictes i processos de negociació. En aquest curs d'especialització,
que forma part del programa del Màster en Administració i Direcció d'Allotjaments Turístics de la Fundació UdG: Innovació i
Formació, es desenvoluparan les habilitats directives dels participants mitjançant una metodologia pràctica i basada en l’exposició i
gestió de situacions particulars.

Objectius
Gestionar el temps de treball eficaçment.
Conèixer els diferents tipus de lideratge i tenir la capacitat d’utilitzar-los segons la situació.
Disposar de bones habilitats comunicatives mitjançant l’ús de tècniques d’expressió oral i d’escolta activa.
Dominar diferents tècniques de coaching empresarial.
Organitzar de manera eficaç el treball en equip.
Tenir la capacitat de resoldre conflictes i aplicar diverses tècniques de negociació.

Sortides professionals
Administrador/a o director/a d'allotjaments turístics.
Responsable d'àrea o departament en empreses d'allotjament turístic.

A qui s' adreça
Graduats/des del Grau o Diplomatura en Turisme amb motivació per esdevenir gestors d'allotjaments turístic.
Graduats/des d'altres graus universitaris que es vulguin especialitzar en l'àmbit dels allotjaments turístics.
Professionals del sector amb la intenció de millorar els seus coneixements, desenvolupar noves aptituds i tenir noves
experiències professionals.

Requisits d'admisió
Formació universitària en Turisme i/o Direcció d'Allotjaments Turístics o similars, o bé experiència professional acreditada en aquest
àmbit.

Pla d'estudis
Habilitats Directives
En aquesta assignatura es desenvoluparan les habilitats directives dels participants mitjançant una metodologia pràctica i basada en
l’exposició i gestió de situacions particulars.

Organització i gestió del treball
Estils de direcció
Tècniques d’expressió i argumentació
Tècniques d’escolta activa
Gestió de conflictes i tècniques de negociació
Treball en equip
Guia docent

Titulació
Curs d'Especialització en Habilitats Directives per a Professionals dels Allotjaments Turístics, per la Fundació UdG: Innovació i
Formació

Sistema avaluació
• Assistència mínima al 80% de les sessions lectives.
• Resolució de casos pràctics avaluables a l’aula i de forma autònoma.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Yassine Bouallala
Graduat en Turisme. Màster en Economia d’Empresa i Integració Econòmica Europea per la Universitat de Girona. Professor associat
a la Facultat de Turisme de la UdG en els estudis de grau i de màster, i director general del Torremirona Relais Hotel Golf & Spa.
Anteriorment havia estat director general de dos establiments de quatre estrelles de referència a la Costa Brava.

Jordi Comas Trayter
Format a la Universitat de Girona en Ciències Econòmiques, és també doctor i professor a la Facultat de Turisme d’aquesta mateixa
universitat. Director de l'Institut de Recerca en Turisme de la Universitat de Girona (INSETUR). Prèviament havia estat coordinador
del Màster en Planificació i Direcció del Turisme d'aquesta mateixa Facultat. Amb un gran bagatge en el sector econòmic, ha
desenvolupat la seva carrera professional en diverses empreses de la província de Girona en diferents sectors.

Coordinació
Isaac Coll
Diplomat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat de
Girona. Actualment és el responsable de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Compres de Torremirona Relais Hotel Golf &
Spa i Consultor especialista en Recursos Humans, Administració i Finances a Costa Brava Consulting Group.

Pedro García
Graduat en Turisme per la Universitat de Girona. Amb experiència prèvia com a Assistent de Direcció i als departaments de Front
desk i Guest relations en establiments hotelers de 4 i 5 estrelles de la Costa Brava i les Illes Canàries. Actualment és Consultor
especialista en Gestió de Costos, Control d'Empreses, Hostaleria i Turisme a Costa Brava Consulting Group.

Professorat
Lourdes Teixidor
Llicenciada en Psicologia, especialitat Organitzacions i Treball (Universitat de Barcelona). Direcció de Recursos Humans I i II (IDE).
Diplomada en Gestió del Capital Intel·lectual (ESADE). Diplomada en Grafologia (SFDG, París). Facilitadora certificada Sikkhona
(excel·lència grupal). Acreditada per Belbin en Rols d’Equip. Certificada en els Sis Barrets per Pensar i Lateral Thinking (Edward de
Bono). Formada en Coaching Sistèmic (DS-Humano) i certificada en Coaching Relacional (IE). Directora de Psicotècnia,
Assessorament en RRHH. Directora del Màster en Estratègies de Recursos Humans i Habilitats Directives 1997-2007 (Universitat de
Girona) i professora associada del Departament de Psicologia d’aquesta universitat. Col·laboradora acadèmica del Departament de
Direcció de Persones i Organització d’ESADE. Consultora en Recursos Humans i coach de directius i professionals.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre

Associació d'Hostaleria Girona

Associació de Càmpings de Girona

Associació Turística Apartaments

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Costa Brava Consulting Group

Habilitats Directives per a Professionals dels Allotjaments Turístics
Inici curs: 30/03/2020
Data darrera sessió presencial: 27/04/2020
Fi curs: 27/04/2020
Data tancament acta avaluació: 11/05/2020

Sessions Informatives
Sessió informativa 1
Sessió informativa 2

Data
10/06/2019
08/07/2019

Hora
18:00
18:00

Sessió informativa 3

16/09/2019

18:00

Lloc
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Aula 5
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Sala
Seminari
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn, Sala
Seminari

Calendari
Data
30/3/2020
31/3/2020
14/4/2020
15/4/2020
20/4/2020
21/4/2020
22/4/2020
27/4/2020
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Lloc

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Fi tarda
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

