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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta la 

innovació i l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 
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Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Direcció Hotelera 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS 5,000 

Proves per a més grans de 25 anys 5,000 

*Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical    0.1 

 Biologia    0.1 

 Ciències de la Terra    0.1 

 Cultura Audiovisual    0.1 

 Dibuix Artístic    0.1 

 Dibuix Tècnic    0.1 

 Disseny    0.1 

 Economia de l’Empresa    0.2 

 Física    0.1 

 Geografia    0.2 

 

 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Grec    0.1 

 Història de l’Art    0.1 

 Llatí    0.1 

 Literatura Catalana    0.1 

 Literatura Castellana    0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS    0.2 

 Matemàtiques    0.2 

 Química    0.1 

 

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

     

 



El grau de Direcció Hotelera a la UAB 

 El Grau de Direcció Hotelera, impartit per l’Escola Universitària de Turisme i 

Direcció Hotelera, proporciona a l’estudiant la formació necessària relacionada 

amb l’hoteleria, combinant assignatures en administració i direcció d’empreses 

hoteleres, restauració i allotjament amb els coneixements propis i pluridisciplinaris 

específics de la gestió hotelera i la restauració. 

 

 El programa docent proposa una formació integral, amb un alt component 

d'internacionalització: opcions d'intercanvi i de continuïtat d'estudis a més de 35 

universitats arreu del món, i formació i acreditació en un mínim de dues llengües 

estrangeres. 



El grau de Direcció Hotelera a la UAB 

 Instal·lacions específiques per les classes pràctiques, com les aules de tast i de 

demostració,  

 

 Una borsa de treball amb un 82% d'inserció laboral i amb convenis de pràctiques 

amb més de 700 empreses i institucions, en dues modalitats: 

 - Externes 

 - Internes de formació a l'Hotel Campus 



Què necessites per estudiar Direcció Hotelera? 

 Motivació per la indústria hotelera i de la restauració. 

 

 Bona capacitat comunicativa, organitzativa i comercial. 

 

 Actitud col·laboradora, de treball en equip i consideració de la importància de 

l’excel·lència  del servei. 
 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 90 

 

Horari: torn de matí 

 

Idioma: català, castellà i anglès 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

120 

48 

12 



Què aprendràs 

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per 

obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.  

 

Direcció d’Empreses Hoteleres Internacionals 

Direcció d’Empreses de Restauració 

 

 Hi ha les assignatures obligatòries de Pràctiques Externes de 12 crèdits. El centre 

té més de 700 empreses i institucions col·laboradores de tots els subsectors del 

turisme. 

 



Sortides professionals 

 Direcció d'empreses, organitzacions i institucions del sector: hotels, paradors, 

centres d'oci, càtering i col·lectivitats, divisions d'hostaleria d'empreses 

relacionades. 

 

 Direcció d'establiments, serveis, i entitats de restauració. 

 

 Direcció d'empreses relacionades amb l'oferta complementària vinculada al lloc de 

destinació i a les activitats de caràcter temàtic hoteler i de restauració. 

 

 Direcció d'empreses relacionades amb la creació, la distribució i la comercialització 

de productes, així com amb tasques d'assessorament. 



Sortides professionals 

 Gestió de departament: recepció, banquets i convencions, servei de restaurant, 

personal, compres, comercial, entre d'altres. 

 

 Creació d'empreses, emprenedoria. 

 

 Recerca en institucions públiques i privades. 

 

 Consultoria. 

 

 Docència 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat

/guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


