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Programa del curs

1. Dels transatlàntics tradicionals al macro-creuers de l’actualitat. 
• Els primers itineraris i companyies.

• El “boom” creueristic i els grans vaixells d’avui dia.

2. Diferents companyies i tipologies de creuer. 
• Diferents companyies i concentració de les mateixes.

• Creuers temàtics i diferències substancials.

3. Itineraris i destinacions per tots els mars arreu del món. 
• Itineraris i destinacions pel Mediterrani.

• Itineraris i destinacions per l’Atlàntic i el Carib.

• Itineraris i destinacions per l’Índic i altres creuers per Àsia.

• Itineraris i destinacions pel Pacífi c i altres.

4. Departaments d’un vaixell. 
• Departaments d’un vaixell.

5. Els creuers fl uvials.

  Curs d’Atenció al Turista de Creuers

Universitat Autònoma 
de Barcelona

www.uab.cat



El món dels creuers ha experimentat un canvi exponencial en els últims 
anys. Catalunya en general i Barcelona en particular s’ha convertit en una 
base per un signifi catiu número de companyies que programen les seves 
singladures pel Mediterrani Occidental i cada cop són més els ports que 
com Tarragona o Palamós aspiren a rebre visites de vaixells de creuers 
amb clients d’alt poder adquisitiu, per visitar les seves ciutats i àrees 
d’infl uencia.

El profund coneixement d’aquest món ofereix múltiples possibilitats de 
feina tant en el turisme receptiu como emissor i cada cop anem cap a 
un món més especialitzat, pel que resulta necessari assentar les bases 
sufi cients per introduir-se en aquest subsector turístic que cada vegada 
cobra més importància.
  

 Curs d’Atenció al Turista de Creuers

Informació general

Titulació
Certifi cat d’aprofi tament del curs Atenció al Turista de 
Creuers

Modalitat Presencial

Durada 51 hores (2 ECTS)

Idiomes Català i Castellà 

Horari Dimecres i dijous de 15:30h a 20h

Dates
del 20 de setembre al 5 d’octubre de 2017 (Classes 
presencials els dies 20, 21, 27 i 28 de setembre de 2017).

Lloc
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 
(EUTDH) Edifi ci Blanc. Campus UAB - Bellaterra.

Preu 300€ (preu especial de 250€ per alumnes EUTDH i UAB) 

Preinscripció Al web:  www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Perfi l d’ingrés 
Aquest programa va adreçat a:

•  Professionals de l’àmbit del Turisme i/o de sectors vinculats. 

•  Professionals de sectors comercials vinculats al turisme de creuers que  
 requereixin de la seva presència en les xarxes socials.

•  Alumnes i Grau en Direcció Hotelera.

•  Alumnes i Grau en Turisme.

•  Alumnes i Grau en Ciències de la Comunicació.

Objectius
•     Adquirir coneixements sobre el món dels creuers, la seva història, els 

seus itineraris, les companyies, els diferents departaments dels vaixells, la 
organització d’excursions, etc.

•   Proporcionar les bases sufi cients per poder tractar amb les diferents 
companyies.

•    Obtenir una visió global del negoci turístic dels creuers i les seves 
possibilitats de creixement tant en l’aspecte emissor com receptor.

•   Millorar el coneixement geogràfi c del planeta vinculat als mars i oceans.

Coordinació i docència
Román Hereter: Llicenciat en Periodisme i Publicitat. Graduat en Història i 
Arqueologia. Màster en Arqueologia Clàssica. Tècnic en Turisme. 

Albert Saló: Doctor en Ciències Econòmiques UAB. Responsable de Recerca 
de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Mayte Bruguera: General Manager from Barcelona Crew. Llicenciada 
en Psicologia d’ Organitzacions i treball. Màster en Direcció de Recursos 
Humans. Post Graduat en Comunicació interna amb 12 anys d’experiència 
en Recursos Humans al Sector Nautic. 


