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Objectius
Capacitar als participants en la gestió 
i promoció de les reunions de negoci a 
les seus culturals de petit format, sent 
els responsables de les activitats que 
puguin organitzar-se. 

Metodologia
El curs se sustenta en blocs de teoria, 
junt amb la resolució setmanal de 
projectes de gestió (casos pràctics). 

L’evaluació es realitzarà mitjançant un 
examen final tipu test i amb un treball 
personal a final de curs sobre un supòsit 
pràctic. 

Perfil d’ingrés
Aquest curs va dirigit a:

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

 ■ Estudiants i graduats en Direcció 
Hotelera, Turisme i Ciències de la 
Informació.

Informació general

Titulació: certificat d’aprofitament del Curs en Gestió i Ús d’Espais Culturals com a 
Seus de Reunions, Conferències i Altres Esdeveniments. 
Modalitat: presencial.
Places: 30.
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/turismo-direccion-hotelera

Gestió i Ús d’Espais Culturals com a 
Seu de Reunions, Conferències i Altres 
Esdeveniments

Programa del curs

Nocions bàsiques de legislació 
Legislació relativa a la seguretat de persones i espais (circulacions, evacuacions, zones 
de seguretat, productes de neteja autoritzats...).

M.1

Aspectes tècnics bàsics
Nocions sobre instal·lacions elèctriques, d’aigua i electròniques (potències elèctriques, 
viabilitat de connexions, generadors elèctrics, etc.).

M.2

Autoritzacions
Coneixements bàsics de les autoritzacions administratives necessàries per a l’activitat.

M.3

Primers auxilis
Coneixements de primers auxilis.

M.4

Recursos Humans
Gestió de persones i recursos humans. 

M.5

Protocol i imatge
Coneixements de protocol, pautes bàsiques; Imatge personal i tracte amb el client. 

M.6

Les seus de petit format son coordinades in situ per un/a responsable o 
coordinador/a, que té al seu càrrec o treballa al costat d’altres professionals, com 
equips de logística, manteniment, neteja, seguretat, etc. 

Encara que la seva funció se centra a establir i constatar el bon funcionament 
d’aquests equips o detectar punts de millora i coordinar-los quan sigui necessari, 
habitualment el responsable no disposa dels coneixements tècnics suficients per 
saber com es desenvolupa el treball dels diferents professionals. 

El curs proposa una aproximació a alguns temes que permetran al professional 
responsable d’una seu que aculli activitats de negoci, saber com coordinar als 
diversos equips de treball i assessorar al client, quan els seus requeriments així ho 
demandin. 



Sortides professionals
 ■ Sector MICE.

 ■ Gestors d’esdeveniments esportius, 
culturals, conferències i fires.

Coordinació
Maria Noguera
Directora de l’Escola de Turisme 
i  Direcció Hotelera UAB. Doctora en 
Economia de l’Empresa.

Informació 
complementaria

 ■ 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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