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Mòdul IV: Descobrir la importància de cada habilitat directiva i desenvolupar habi-
litats emprenedores a través de casos reals com a clau per assolir l’èxit professional. 

 · Emprenedoria i Innovació en el sector turístic (3 ECTS)
 · Habilitats directives (3 ECTS)

Mòdul V: Posar en pràctica els coneixements teòrics en el sector i a la vegada millorar 
habilitats i competències que s’han treballat al llarg del Postgrau.

Pràctiques  (9 ECTS) 

Coordinació

Benet Maimí, Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, Tècnic en 
Empreses i Activitats Turístiques), curs de Màrqueting Relacional. Màrqueting One 
to One (IESE Madrid) i Programa de Lideratge en Gestió Pública (IESE). Professor 
de l’Escola Universitària del Maresme (EUM)-UPF, gestor públic i consultor de pro-
jectes turístics.

Lluís Codinas, Llicenciat en Psicologia de les Organitzacions i Treball per la Universitat 
de Barcelona, Màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans Universitat Oberta 
de Catalunya, Postgrau en Gestió Empresarial per l’Escola Universitària del Maresme 
(EUM)-UPF.  Professor  de l’Escola Universitària del Maresme (EUM)-UPF, consultor 
de la intermediació turística i de recursos humans. 

Professorat

L’equip de professorat està format per acadèmics i professionals amb una àmplia 
experiència en el sector d’empreses líders en infraestructures, operacions i logística 
del turisme nàutic i de creuers: Mayte Bruguera, Jordi Oller, Xavier Vall, Lluís Pujol, 
Anna Albuixech, José Luis Vázquez, Àlex Vergés, Joan Bellavista.

Acreditació del Programa

Un cop cursat el programa i superades les proves d’avaluació de cada Mòdul, l’estu-
diant obtindrà el Diploma de Postgrau en Turisme Nàutic i de Creuers, títol propi de 
la Universitat Pompeu Fabra expedit per aquesta Universitat.

Continuació dels Estudis

Els estudiants que estiguin en possessió d’una titulació superior universitària podran 
completar els seus estudis cursant el títol oficial de Màster Universitari en Direcció i 
Planificació el Turisme i obtenir, dins del Màster, l’especialització en Turisme Nàutic 
i de Creuers.

Dates: del 16 de gener a juny 2015

Durada: 30 ECTS / 300 hores

Dies i horaris: divendres tarda de 16 a 21 hores i dissabtes matí de 9 a 14 hores

Preu matrícula: 2.010€

Taxes: 490€

Curs bonificable per la Fundación Tripartita. Descomptes i opcions de finanaçament.

Objectius 

Per als professionals amb experiència, introduir elements innovadors que permetin 
millorar la seva competitivitat i adaptar-se a les noves necessitats d’un turisme cada 
vegada més diversificat. La creació del Postgrau és una oportunitat perquè els titu-
lats en Turisme i altres titulats puguin desenvolupar una carrera professional en el 
sector del turisme nàutic i de creuers.

A qui va dirigit

A titulats superiors, preferiblement relacionats amb les àrees de Turisme, Ciències 
Empresarials, Administració d’Empreses, Màrqueting o Publicitat i Relacions Públi-
ques, que vulguin especialitzar-se en aquest sector, i a professionals amb experiència 
en el sector del turisme nàutic i de creuers.

Pla d’estudis

Mòdul I: Enfocament global del turisme Nàutic i de Creuers amb totes les diversi-
ficacions dels seus productes relacionats amb les seves tipologies així com els dife-
rents processos operatius i la seva logística de serveis.

 · El turisme nàutic i la indústria dels creuers (3 ECTS) 
 · Gestió dels productes del turisme nàutic i de creuers (3 ECTS) 
 · Operacions i processos en el turisme de creuers (3 ECTS)

Mòdul II: Logística i gestió dels ports esportius amb les seves varietats i la seva oferta 
complementària.

 · Logística i gestió de ports esportius (3 ECTS)

Mòdul III: Conèixer com interactua el màrqueting en un sector globalitzat i les noves 
tendències centrades en el 2.0 i 3.0 per a la seva comercialització.

 · Gestió i màrqueting intercultural (3 ECTS)


