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En què consisteix?
El grau de Direcció Hotelera té com a objectiu proporcionar a l’alumne els coneixements i les habilitats 
necessàries per a la direcció d’empreses hoteleres. La finalitat de l’estudi és formar professionals capaços 
d’exercir tasques de direcció d’empreses d’allotjament i restauració, en entorns nacionals i internacionals. 
Aquests estudis tenen un important component pràctic en les àrees de gestió operativa de tots els 
departaments d’un hotel.

Què podràs fer en haver acabat?
El graduat/da en Direcció Hotelera 
haurà desenvolupat les habilitats 
necessàries per dur a terme 
tasques professionals de direcció 
i gestió. Coneixerà els fonaments 
de la indústria hotelera; serà 
capaç de resoldre problemes, 
defensar arguments, recopilar 
informació i analitzar críticament 
aspectes territorials, socials, 
econòmics i jurídics relacionats 
amb l’hostaleria, l’allotjament i 
la restauració, i disposarà d’un 
elevat nivell de coneixement de 
les llengües anglesa i alemanya. 
Tindrà un esperit de servei al 
públic i els recursos professionals 
per desenvolupar-lo amb 
responsabilitat i ètica.

 Empreses d’allotjament (hotels, 
cadenes hoteleres, empreses 
de creuers...): com a director/a, 
sotsdirector/a, director/a o 
coordinador/a de departament 
(reserves, recepció, compres, 
gestió d’ingressos - revenue 
management )

 Empreses d’allotjament 
no vacacionals (hospitals, 
residències...) com a director/a, 
sotsdirector/a, i/o responsable de 
departament.

 Empreses de restauració i 

empreses relacionades amb 
l’oferta complementària 
(centres d’oci, càtering i parcs 
temàtics) com a director, gerent, 
responsable d’àrea, assessor.

 Empreses de consultoria 
per a creació d’empreses del 
sector hoteler, d’allotjament i 
restauració.

 Instituts d’investigació, 
universitat i altres centres de 
recerca: docència i recerca en 
l’àmbit de l’hoteleria, l’allotjament 
i la restauració.

Com alumne del Grau en Direcció Hotelera 
coneixeràs i et familiaritzaràs amb l’activitat 
turística en general i amb el sector hoteler en 
particular. Adquiriràs coneixements orientats a 
la direcció d’empreses en el sector de l’hoteleria, 
l’allotjament i la restauració i realitzaràs pràctiques 
en empreses en entorns nacionals i internacionals.
Adquiriràs competències en l’aplicació de 
principis de direcció i gestió bàsics en els diversos 
departaments i àrees operatives per a la millora 
contínua de l’empresa hotelera. També coneixeràs 
i podràs aplicar al sector hoteler coneixements 
d’economia, dret, geografia, noves tecnologies i 
recursos humans, amb capacitat per al treball en 
equip i adaptar-te a nous entorns en un sector 
altament dinàmic. Tot això, amb un alt nivell de 
formació en idiomes, tant anglès com alemany.

Què hi aprendràs?
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Edifici Arxiduc Lluis Salvador
Tel.: 971 17 26 08

El graduat/da en Direcció Hotelera serà capaç de desenvolupar una 
carrera professional en:
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MÉS INFORMACIÓ
http://estudis.uib.cat/grau/direccio-hotelera

alumnes@uib.cat  971 10 10 70

Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat/
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DARRERA ACTUALITZACIÓ: NOVEMBRE DE 2018

PLA D’ESTUDIS

Tecnologies de la Informació

Introducció a l’Economia

Geografia Mundial del Turisme I

Gestió de Cuina 

Seguretat Alimentària i Nutrició

Alemany I

Anglès I

Fonaments de Dret

Introducció a l’Empresa

Gestió de Restauració

Anglès per a Directius

Alemany IV

Projectes Tecnològics en el Sector Hoteler

Relacions Laborals en el Sector Hoteler

Comptabilitat de Costs

Direcció d’Aliments i Begudes

Màrqueting Turístic i Comerç Electrònic

Gestió d’Equips i Recursos Humans

Pràcticum I

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS

Anglès II

Alemany II

Instal·lacions, Equipaments i Prevenció
de Riscs Laborals

Gestió d’Allotjaments

Economia del Turisme i l’Hoteleria

Geografia Mundial del Turisme II

Comptabilitat

Alemany III

Anglès III

Direcció d’Allotjaments i Revenue Management

Contractació Turística

Gestió Fiancera de l’Empresa Hotelera

Gestió Mediambiental i de Qualitat

Pràcticum II

Treball de Fi de Grau

60

Formació bàsica*

126

Obligatoris

12

Optatius

6

Treball de Fi 
de Grau

36

Pràctiques 
externes

 Crèdits ECTS: 240
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