
www.uab.cat

Curs en Reputació de 
l’ Establiment de Restauració

RANKING TIMES
HIGHER EDUCATION

2020-2021

182
universitat del món

http://www.uab.cat
http://www.uab.cat
https://www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera/


La reputació i la imatge són aspectes que han de ser gestionats per les empreses 
del sector de la restauració, així com la seguretat alimentària, la sostenibilitat o la 
traçabilitat, ja que resulten clau en la captació de possibles clients. 

L’auge de les xarxes socials i l’accés a informació en línia han modificat els hàbits 
de consum i la presència a les xarxes marca ja una diferència competitiva en 
el procés de decisió final del client. Per aquest motiu, que parlin bé del nostre 
establiment a Internet és la nostra millor targeta de presentació. Això implica que 
la correcta gestió de la imatge i la reputació en xarxes socials requereixin de 
coneixements i estratègies específiques. 

A més, la comunicació i l’escolta activa cap als nostres clients ens ajudarà en el 
procés de millora contínua, responent als suggeriments i valoracions que rebem de la 
seva experiència com a usuaris.

Objectius
 ■ Capacitar al consultor i al gestor 
intern de la reputació dels 
establiments hotelers i de restauració 
per a conèixer els requeriments 
de qualitat i seguretat alimentària 
actuals.

 ■ Vetllar per la bona imatge de 
l’establiment, així com dominar els 
mecanismes preventius, d’intervenció 
i les xarxes de comunicació en 
referència a la gestió de crisi.

Metodologia
El curs es basa en classes presencials, 
amb la resolució de casos pràctics, 
lectures i un projecte personal. 

Aquest projecte comptarà amb 1 hora 
de presentació del cas proposat i 1 hora 
d’avaluació.

Perfil d’ingrés
Aquest curs va dirigit a:

 ■ Professionals de l’àmbit del turisme i/o 
professionals de sectors vinculats.

 ■ Professionals de qualsevol sector 
comercial que requereixin presència a 
xarxes socials. 

 ■ Graduats i estudiants en Direcció 
Hotelera, Turisme o Ciències de la 
Comunicació. Informació general

Titulació: certificat d’aprofitament del Curs en Reputació d’Establiments de 
Restauració.
Modalitat: presencial.
Crèdits: 2 ECTS
Horari: divendres de 16h a 20h i dissabtes de 9 h a 13 h.
Idioma: castellà (50%) i català (50%).
Preu: 300€. 250€ per alumnes i alumni FUABformació.
Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: consultar a www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Curs en Reputació de 
l’Establiment de Restauració

Programa del curs

El sistema de gestió per a la reputació M.1

La seguretat alimentària i la comunicació al client M.2

Gestió de crisis mediàtiques M.3

La imatge externa M.4



Sortides professionals
 ■ Community managers d’establiments de 
restauració.

 ■ Tècnics de qualitat i seguretat 
alimentària d’empreses de restauració.

 ■ Caps de cuina i caps executius.

 ■ Responsables de sistemes de qualitat, 
seguretat alimentària, sostenibilitat 
i mediambient a indústries de la 
restauració col·lectiva i comercial. 

 ■ Responsables d’establiments de 
restauració comercial i colectiva. 

 ■ Empresaris d’establiments de 
restauració.

Coordinació
Joaquim Domingo
Llicenciat en Ciències Químiques. Màster 
en Gestió d’Empreses. Expert en Qualitat 
i Seguretat Alimentària. 

Informació 
complementària

 ■ Formació in Company.

 ■ Formació bonificable a la 
fundació Tripartita (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
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