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Project Management:
Gestió de Projectes Turístics
El Project Management s’ha convertit en una eina clau i fonamental a l’hora de posar en
pràctica estratègies i incloure noves tècniques en el desenvolupament i gestió
de processos. Els professionals del turisme han de ser capaços de gestionar projectes
turístics que responguin a la demanda empresarial, social, política i mig ambiental.
El perfil d’aquest professional el converteix en peça fonamental dins de les organitzacions
quan es plantegen processos de millora contínua i de desenvolupament de projectes,
consolidant-se com una de les figures més sol·licitades.
El programa de Project Management orientat a la gestió turística forma als responsables
i/o directius de projectes, dotant-los de competències específiques per a analitzar, dirigir,
desenvolupar i donar seguiment a projectes turístics que s’adaptin a les necessitats
de les organitzacions i s’adeqüin a la responsabilitat social.

Programa del curs
Visió estratègica empresarial i de projectes

M.1

Disseny i gestió de projectes turístics

M.2

Desenvolupament, planificació i control del projecte

M.3

El rol del recurs humà en els projectes

M.4

Coneixement estratègic de l’empresa; Desenvolupament de projectes que promoguin
objectius clars i accions per a aconseguir-los.

Coneixement i identificació dels conceptes clau per al disseny, implementació i control
de projectes turístics.

Desenvolupament de la planificació i control de projectes; Instauració d’un pla de treball
que permeti una execució eficient i eficaç del projecte.
Desenvolupament dels conceptes més rellevants del lideratge i direcció d’equips dins
de la gestió de projectes. Adquisició d’habilitats i competències necessàries per al seu
acompliment.

Objectius
■ Obtenir competències específiques
en el sector turístic i hoteler que
permetin resoldre amb la millor
eficiència la complexitat dels canvis
en un mercat internacional.
■ Adquirir una visió integral de la gestió
empresarial, que emmarqui les àrees
de més rellevància dins de l’empresa i
en els mercats a nivell global.

Metodologia
La metodologia 4-Learning permet
aprendre en un entorn online basat en
la vida real, en el qual la tecnologia,
Internet i les xarxes socials s’imposen
als sistemes convencionals i s’integren
en el dia a dia.
El curs, dividit en mòduls, proporciona
diferents eines didàctiques::
■ Càpsules d’aprenentatge i material
d’estudi i suport.
■ Fòrums per a debat, anàlisi i consultes.

■ Conferències en directe amb el
professorat.

Perfil d’ingrés
Aquest curs va dirigit a:
■ Project managers i directius.
■ Àrees de màrqueting, qualitat i direcció
de vendes, gestió i servei al client,
innovació i RH.
■ Consultores i agències especialitzades
en turisme, Pimes.
■ Graduats en Turisme, Direcció Hotelera
i ADE.
■ Professionals del sector turístic
i hoteler i persones que desitgin
introduir-se o perfeccionar
coneixements en la gestió de
projectes.

Informació general
Titulació: certificat d’aprofitament del curs online d’especialització en Project
Management: Gestió de Projectes Turístics.
Modalitat: online.
Crèdits: 10 ECTS.
Places: 35.
Inici i final: del 18/10/2021 al 19/12/2022.
Idioma: castellà.
Preu: 930€. 884€ per a alumnes i alumni FUABformació.
Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: consultar en www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Informació
complementària
■ Curs 100% online i en
castellà.
■ Formació bonificable en la
Fundació Tripartida (FUNDAE).
■ Places limitades.

FUABformació
Escola de Turisme i Direcció Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Sortides professionals
■ Gestió i direcció de projectes.
■ Gestió de projectes online.
■ Gestió de programes.
■ Direcció i gestió d’oficines.

Coordinació

Laura Lizbeth Martínez Almunia.
Llicenciada en ADE i Màster en Direcció
i Gestió d’Empreses Internacionals.
Consultora i especialista en màrqueting
i comunicació audiovisual. Project
Management i desenvolupadora de
formació online: E-learning.

