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Codi- Assignatura 590017 – Gestió d’esdeveniments especials 

Matèria Experiència Client 

Tipus assignatura  
Optativa d’especialitat en 

direcció d’esdeveniments 
Crèdits 3 cr. ECTS 

Hores presencials 21 hores 
Hores de treball 

autònom 
54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura proporcionarà a l’alumne de les claus per gestionar esdeveniments. 

Les empreses aposten cada cop més per vincular-se als valors d’un esport mitjançant el 

patrocini d’un esdeveniment. Amb això aconsegueixen controlar en tot moment el seu 

model de presència de marca i obtenir un alt ROI. Les agències han assumit el paper de 

promotor i organitzen esdeveniments a mida per a elles i també, per a federacions i 

institucions. Tots aposten pels esdeveniments esportius: Fórmula 1, tornejos de golf i futbol, 

running (actualment l’esport amb més convocatòria d’Espanya) i, fins i tot, per esports 

minoritaris com el mountain bike, snowboard, kite surf, etc. Amb participació massiva, ús 

d’espais públics generalment a l’aire lliure, suposen un gran repte d’organització. 

En aquesta assignatura s’aprendrà a gestionar un esdeveniment des del procés de 

candidatura fins al tancament final, passant per la planificació estratègica i operativa, 

prenent com a casos d’estudi  esdeveniments esportius com Candidatures Olímpiques, 

Mundials o Europeus, així com esdeveniments populars com triatlons, carreres populars o 

travessies en aigües obertes. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons 

últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i 

sense ambigüitats. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG6 - Aplicar tècniques de comunicació necessàries per a la ransmissió eficaç d’idees, 

opinions, coneixements, etc. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE5 – Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, 

sistemes i normes de qualitat i medi ambient disponibles. 
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CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Esdeveniments esportius: viabilitat i candidatura. 

2. Planificació estratègica per a esdeveniments. 

3. Plans detallats per a esdeveniments. Pla director. 

4. Esdeveniments esportius. 

METODOLOGIA 

Les sessions s’estructuren a partir de l’organització d’esdeveniments esportius reals que 

cadascun dels alumnes ha d’escollir lliurement. Tots els conceptes que es pressenten a classe 

han d’aplicar-se al cas concret de cada alumne. En alguns moments s’agruparan els 

alumnes segons la tipologia de cadascun dels esdeveniments i, en alguns moments, segons 

la funció que cada un d’ells realitza en la seva organització (competició, màrqueting, 

operacions, finances, etc.)  

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per par de 

l’alumne en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura. 

En aquest sentit, l’estudiant podrà optar per ser avaluat de forma continua durant el curs o 

mitjançant una avaluació única al final del període establert. 

Avaluació Continuada: consisteix en la valoració de procés d’ensenyament-aprenentatge a 

partir del seguiment continuat durant el curs del treball fet per l’alumne i dels aprenentatges 

que incorpora. Per a poder optar a ser avaluat en aquesta modalitat, farà falta assistir a un 

mínim del 80% de les classes presencials. 

Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert per 

a aquells estudiants que, per raons justificades, no hagin pogut assistir regularment a les 

classes presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les proves que aquesta 

assignatura té assignades per a aquesta modalitat. 

 

Sistemes d’avaluació Continuada Única 

Individual: 

- Prova escrita final 

60 % 

 

60 % 

En grup: 

- Elaboració d’una 

candidatura d’un 

esdeveniment 

esportiu 

40 % 

20% 

 

          20% 

40 %1 

                                                           
1 En el cas de l’avaluació única, aquesta prova es farà individualment. 
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- Anàlisi de les àrees 

funcionals integrants 

en un equip d’una 

seu olímpica. 

 

Reavaluació de l’assignatura 

En el cas que l’estudiant no assoleixi els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, té l¡opció 

de seguir un procés de reavaluació que ofereix la possibilitat de demostrar novament la seva 

capacitació per a adquirir les competències associades a aquesta assignatura. 
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