
 

Guia docent de l’assignatura “Direcció d’empreses de restauració”  

I. IDENTIFICACIÓ 

 Nom de l’assignatura:  Direcció d’empreses de restauració 

 Codi:  103778 

 Titulació:  Grau de Direcció Hotelera 

 Curs acadèmic: 2016-2017 

 Tipus d’assignatura:  optativa  

 Crèdits ECTS (hores):  6 ECTS (150)  

 Període d’ impartició:  1r semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Català/Castellà 

 Professorat: José Luis García i Eva Canaleta 

 

II. PRESENTACIÓ 

 

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits de la menció "Direcció d'Empreses de 

Restauració (DER)", pensat per als estudiants que vulguin aprofundir en els aspectes 

diferencials de l'administració d'empreses de restauració. 

L'objectiu d'aquesta assignatura és transmetre coneixements sobre tècniques de direcció i 

gestió d'empreses de restauració en un sector cada vegada més competitiu que demana 

professionals amb bona capacitat en direcció. 

Aquesta assignatura es divideix en dos blocs complementaris que incideixen en els aspectes 

quantitatius i qualitatius de la gestió dels negocis de restauració. 

 

III. OBJECTIUS FORMATIUS, COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE 

L’APRENENTATGE 

 

OBJECTIUS FORMATIUS: 

Al finalitzar l’assignatura l’alumnat haurà de ser capaç: 

1. Conèixer l’estructura d’una empresa de restauració així com les competències, habilitats i 

tasques de cada un dels perfils laborals que l’integren. 



 

2. Gestionar i controlar els costos de manera efectiva d`una empresa de restauració. 

3. Familiaritzar-se amb la gestió e implantar models efectius de gestió i control. 

4. Identificar l’itinerari d’informació i de treball en les principals àrees funcionals i 

operacionals 

5.  Capacitar a l’estudiant per elaborar estratègies i polítiques desenvolupades des de la funció 

de la direcció. 

6. Saber determinar els procediments necessaris i adaptar-los a les expectatives del client, les 

particularitats del capital humà i els recursos materials disponibles. 

7. Prendre decisions i dissenyar estratègies per el desenvolupament i millora empresarial. 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

COMPETÈNCIA 

CE4 - Aplicar els conceptes relacionats amb la creació i posada en marxa, adquisició, manteniment i 

conservació d’equipaments d’instal·lacions hoteleres i de restauració en condicions de sostenibilitat 

energètica i viabilitat econòmica. 

RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

CE4.1 Analitzar l’estructura el sector. 

CE4.2 Estructurar les diverses fases d’obertura d’establiments.  

CE4.3 Conèixer les pautes essencials per a l’ambientalització i promoció. 

COMPETÈNCIA 

CE5 - Demostrar que coneix i entén els principis bàsics de la nutrició humana i les seves repercussions 

sobre la salut, així com la seva  aplicació a l’alimentació. 

RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

CE5.1 identificar les necessitats nutritives humanes. 

CE5.2 Desenvolupar ofertes alimentàries equilibrades per a diferents col·lectius. 

COMPETÈNCIA 

CE27 - Demostrar que coneix el sistema de producció i el procediment operatiu del servei de 

restauració. 

RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

CE27.1 Coneix l’estructura i gestió del departament, així com les competències i 

habilitats dels perfils professionals que integren l’àrea de restauració. 



 

CE27.2 identifica i coneix els diferents tipus de servei i punts de venda del servei de 

restauració d’un establiment hoteler. 

COMPETENCIA  

CE31 - Aplicar la normativa de prevenció i seguretat integral als establiments del sector de l’hoteleria 

i de la restauració.  

RESULTATS DE L’APRENENTATGE  

CE31.1 Identificar sistemes de prevenció i seguretat del sector de l’hoteleria i de la 

restauració.  

CE31.2 Desenvolupar petits plans d’actuació en matèria de prevenció i seguretat. 

  

  
IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

 

 CT1 - Desenvolupar una capacitat d’aprenentatge de forma autònoma. 

 CT4 - Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells. 

 CT6 - Ser capaç de buscar informació rellevant de forma eficient. 

 CT11 - Gestionar i organitzar el temps. 

 CT12 - Treballar en equip. 

 CT16 - Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació 

 CT17 - Aplicar els coneixements a la pràctica 

 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

 

GESTIÓ QUANTITTIVA (José Luis García) (50%) 
 

1. Models d'empreses de restauració 

a. Classificació de les empreses 

b. Nous conceptes d'empreses de restauració i la seva gestió 

 

2. Diferents model de gestió per a empreses de restauració 

a. Crear un model de gestió a partir del concepte o idea de restauració 

b. Gestió analítica de costos 

c. gestió CANVAS 

 

3. Gestió analítica i control de costos 



 

a. Principis de Omnes 

b. Enginyeria de menús 

c. Comptes de resultats i punts d'equilibri 

 

4. Gestió de proveïdors 

a. Classificació de proveïdors 

b. Sistema ABC de proveïdors 

 
5. Estratègies comercials i fixacions de preu 
a. A partir dels costos 
b. A partir de la demanda 
c. A partir de la competència 
 
GESTIÓ QUALITATIVA (Eva Canaleta-Safont)  (50%) 
 

1. Societat, alimentació i gastronomia: nous tipus de restaurants. 

a. Restauració moderna. 

b. Restauració col·lectiva no comercial. 

c. Convenis i legislació aplicable. 

 

2. Màrqueting de les empreses de restauració: 

a. El restaurant com a producte global. 

b. La cadena de valor d'un restaurant. 

c. Comercialització i comunicació. 

d. El pla de màrqueting. 

e. Tècniques d'atenció al client, orientació a la venda i la seva fidelització. 

 

3. La gestió de la qualitat a les  empreses de restauració: 

a. Qualitat Total com a sistema de gestió. 

b. Gestió per processos. 

c. Sistemes de Qualitat aplicables a la restauració. 

d. RRHH i gestió de la qualitat: satisfacció del client intern i extern. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 

 
- BIOSCA, DOMENEC. Cómo dirigir con éxito un restaurante. Ediciones CDN, Madrid 1993. 

- FELIPE GALLEGO, Jesús. -  Gestión de hoteles: una nueva visión. Madrid: Paraninfo, 2002.  

- Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid: Paraninfo, 

2001. 

- Dirección estratégica en los hoteles del siglo XXI. McGraw Hill Interamericana. Madrid, 

1996 



 

- MESTRES, JUAN R. Técnicas en gestión y dirección hotelera. Editorial Gestión 2000. 

Barcelona, 2003 

- ORIOL AMAT i FERNANDO CAMPA, Contabilidad, control de gestión y finanzas de hoteles. 

Editorial PROFIT. Barcelona, 2011. 

- ROCHAT, MICHEL. Marketing y gestión de la restauración. Editorial Gestión 2000. Enero, 

2001 

- VALLSMADELLA, Josep Maria. Técnicas de Marketing y Estrategias para Restaurantes. 

Madrid: Pearson Education, 2002.  

- Comprender el negocio de la Restauración. GestionRestaurantes.com [en línea]. 25 de 

septiembre de 2007. Disponible en: http://www.gestionrestaurantes.com/comprender-el-

negocio-de-la-restauracion/  

 

Altres recursos: 

Gestión de Restaurantes (artículos de gestión) 

http://www.gestionrestaurantes.com/category/articulos-de-gestion/ 

 
 
VII. METODOLOGIES DOCENTS 

 

  Sessions de classes magistrals. Exposició del contingut teòric del programa de forma clara, 

sistemàtica i organitzada per part del professor (els alumnes tindran al CAMPUS VIRTUAL el 

temari basic dels temes). Es fomentarà, en tot moment, la participació de l’alumnat a l’aula; es 

valoraran les seves aportacions, reflexions i dubtes. Es reforçarà l’aprenentatge amb la projecció 

de vídeos didàctics i lectura d’articles relacionats amb el temari.  

 

 Exercicis pràctics i estudis de cas. Al llarg del curs es proposarà la realització de diversos exercicis 

pràctics i estudis de cas, relacionats amb l’assignatura, es començaran a l’aula i si cal hauran de 

ser finalitzades fora de l’horari de classe.   

 

VIII.  AVALUACIÓ 

TRES OPCIONS D’AVALUACIÓ: 

http://www.gestionrestaurantes.com/comprender-el-negocio-de-la-restauracion/
http://www.gestionrestaurantes.com/comprender-el-negocio-de-la-restauracion/
http://www.gestionrestaurantes.com/category/articulos-de-gestion/


 

 

A ) CONTINUA:  

 

El sistema d’avaluació s’organitza amb la presentació setmanal d’activitats autònomes 

(pràctiques, comprensió de textos individuals, treballs de grup i/o individuals, exposicions a l’aula, 

exercicis avaluadors -si s’escau-, etc.). 

 

El professor/a titular de la matèria establirà al principi de curs la relació d’activitats a realitzar, 

dates i periodicitat del lliurament, avaluacions, etc. amb el percentatge d’incidència sobre la nota 

final de tots els continguts objecte d’avaluació continua. 

 

Els alumnes que no superin l’assignatura, mitjançant l’avaluació contínua, passaran a ser avaluats 

pel sistema d’avaluació única, no tenint en compte cap de les notes obtingudes. 

 

La nota final de l’assignatura, serà la suma del 50% d’ambdues parts, sempre que s’hagi obtingut 

un 5 sobre 10 com a mínim en les dues. 

 

B) ÚNICA: Examen final (tota la matèria). 

 
Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, que trobareu a la Programació Oficial del Centre 

(EUTDH). 

 
Hi haurà una única tipologia d’examen final, no havent diferència entre els alumnes que no hagin 

superat satisfactòriament l’avaluació continua i aquells que no l’hagin seguit.  

 

C) RE-AVALUACIÓ:  

 

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH). 

 

Els alumnes que a l’avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 4 i menor de 5, es 

podran presentar a la re-avaluació. La qualificació màxima d’aquesta re-avaluació no superarà el  

5 com a nota final. Tipus de prova a determinar. 

 



 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

PART: GESTIÓ QUANTITATIVA (3 crèdits) 
 
Tipus Activitat Hores ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

Activitats 

dirigides  

Clases 

magistrales 

20 0.6 CE4.1; CE27.1 

Activitats 

supervisades 

Ejercicios 5 0.15 CT1; CT6; CT11; CT16; CT12 

Activitats 

autònomes 

Elaboración 

trabajo 

individual 

20 0.6 CT1; CT6; CT11; CT16; CT12: CT17, 

CE4.1; CE27.1 

Tutorías 5 0.15 CT4;  CT11 

 Estudios de 

caso 

10 0.3 CT1; CT6; CT11; CT16; CT12 

 Estudio 15 0.45 CT1; CT6; CT11; CT16 

TOTAL  75 3  

 

PART: GESTIÓ QUANTITATIVA (3 crèdits) 
 
Tipus Activitat Hores ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

Activitats 

dirigides 

Clases 

magistrales 

14 0.56 CE4.1; CE27.1 

Ejercicios 14 0.56 CT1; CT6; CT11; CT16; CT12 

Activitats 

supervisades 

Elaboración 

trabajo en 

equipo 

20 0.8 CT1; CT6; CT11; CT16; CT12: CT17, 

CE4.1; CE27.1 

Tutorías 4 0.16 CT4;  CT11 

Activitats 

autònomes 

Estudios de 

caso 

8 0.32 CT1; CT6; CT11; CT16; CT12 

Estudio 15 0.6 CT1; CT6; CT11; CT16 

TOTAL  75 3  

 

 

 

 

 



 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 

1 Models  d` empreses de restauració 2+1 3 

2 Diferents models de gestió  2+1 3 

3 Gestió analítica y control de costes 2+1 3 

4 Gestió analítica y control de costes 2+1 3 

5 Gestió de proveïdors 2+1 3 

6 Gestió de proveïdors 2+1 3 

7 Estratègies comercials; Fixació de PVP 2+1 3 

8 Societat, alimentació i gastronomia: nous tipus 
de restaurants 

2+1 3 

9 Màrqueting de les empreses de restauració 2+1 3 

10 Màrqueting de les empreses de restauració 2+1 3 

11 Màrqueting de les empreses de restauració 
La gestió de la qualitat a les  empreses de 
restauració 

2+1 3 

12 La gestió de la qualitat a les  empreses de 
restauració 

2+1 3 

13 La gestió de la qualitat a les  empreses de 
restauració 

2+1 3 

14 La gestió de la qualitat a les  empreses de 
restauració 
 
Presentació pública dels treballs en equip 

1+2 3 

 

XI. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ  

 
Aquesta matèria ha de potenciar la disposició de l’alumne a proposar solucions davant als problemes 

plantejats (creativitat) i a saber planificar les accions per tal que les solucions escollides és portin a 

terme, definint i quantificant els recursos necessaris.  

 

La creativitat té relació amb la capacitat per generar idees noves viables, que influeixin en la manera 

de fer negocis. Implica l'adquisició de capacitats per a crear nous productes, serveis o procediments. 

És pot definir com la capacitat d'abordar situacions de manera original dins d’un context determinat i 

respondre satisfactòriament.   



 

 

En les activitats pràctiques relacionades amb l'assignatura es valora especialment la capacitat de re-

enginyeria de processos, de manera que es localitzin les seves errades i es plantegin millores noves.  

 

Es promou i valora especialment la capacitat de disseny de nous productes, innovació organitzativa, a 

més de la incorporació de noves tecnologies, tant en logística com en sistemes organitzatius.  

 


