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Gestió d’Esdeveniments Culturals, Esportius 				
i Corporatius
Vas a festivals i t’agradaria treballar-hi? Vols organitzar una carrera d’atletisme al teu poble? O has de presentar un producte d’una
manera diferent? Aquest postgrau t’ajudarà a garantir l’èxit del teu esdeveniment.
Actualment, els esdeveniments són referència i motor de ciutats, grups socials i projectes empresarials, i el seu èxit es vincula a
la gestió i als coneixements d’unes bones pràctiques establertes com a referent. Durant les últimes dècades, els esdeveniments
han estat objecte d’estudi de diferents disciplines, i han acabat establint una nova línia de coneixement reconeguda en l’àmbit
internacional. Els Event Studies posen a la disposició dels professionals, els estudiants i la comunitat científica, tant les tècniques de
gestió i els coneixements pràctics, com els espais teòrics i de reflexió d’aquest camp.
El postgrau en Gestió d’Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius t’ajudarà a adquirir els coneixements i les eines
necessàries per treballar com a gestor de festivals, fires, congressos, maratons o altres competicions esportives. Està especialment
dissenyat per acreditar i formar professionals del món dels esdeveniments (gestors, dissenyadors i avaluadors), i els coneixements
que proporciona s’enfoquen als esdeveniments culturals, esportius i corporatius. Mitjançant aquest postgrau obtindràs una formació
pràctica, amb coneixements suficients per aplicar a la realitat laboral d’aquest sector. Així mateix, aquest curs també t’ofereix la
possibilitat d’estar en contacte amb empreses i institucions de referència del sector.
#UOCeventos

A qui va dirigit
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Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol àmbit de la
gestió o de les ciències humanes i socials, i persones amb
interès i formació bàsica en la gestió.
Llicenciats o graduats en escoles de negocis.
Llicenciats o graduats en àmbits culturals o esportius.
Professionals del món dels esdeveniments que vulguin
aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit.
Programadors, tant culturals com esportius.
Professionals del món de l’empresa que sentin la
necessitat laboral d’adquirir coneixements sobre els
esdeveniments.
Professionals del món del màrqueting i la comunicació.
Especialistes en relacions públiques i protocol que vulguin
aprofundir en la gestió d’esdeveniments.
Tècnics de l’Administració que vegin la necessitat de tenir
coneixements de gestió d’esdeveniments.

Sortides professionals
El disseny d’aquest programa presenta un enfocament pràctic
i professionalitzador destinat a introduir els estudiants al
món laboral, i a promoure’n l’ocupabilitat.
Els àmbits laborals que se’n deriven són, entre d’altres:
• Fires, congressos i convencions.
• Festivals i carnestoltes.
• Conferències i seminaris.
• Cerimònies i commemoracions.

•
•
•
•
•

Institucions culturals.
Institucions esportives.
Administració pública.
Empreses especialitzades.
Corporacions amb necessitats específiques en gestió
d’actes.

Alguns dels perfils professionals de sortida podrien ser:
• Directius en empreses de gestió d’esdeveniments.
• Autònoms en la gestió d’esdeveniments.
• Consultors en estratègies d’organització d’esdeveniments.
• Avaluador d’esdeveniments.
• Especialistes en gestió d’esdeveniments esportius,
culturals o corporatius.
• Tècnics de comunicació especialitzada en esdeveniments.
• Tècnics de producció especialitzada en esdeveniments.

Objectius
Aquest postgrau té com a objectiu general formar i dotar de
capacitats els estudiants per a l’exercici professional en el
camp de la gestió d’esdeveniments.

•
•
•
•
•

Conèixer els paràmetres teòrics dels esdeveniments
actuals.
Entendre les especificitats i les diverses tipologies
d’esdeveniments.
Adquirir els coneixements pràctics i les eines necessàries
per a la gestió aplicada.
Saber planificar estratègicament un esdeveniment.
Aplicar de manera creativa i innovadora els coneixements
pràctics en un esdeveniment concret.
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Competències

Temari

•

Postgrau de Gestió d’Esdeveniments Culturals,
30
Esportius i Corporatius. Inici: octubre
Primer semestre
Fonaments teòrics i conceptuals dels esdeveniments.
Introducció als esdeveniments des d’un punt de vista
teòric, establint un marc conceptual que permeti als
estudiants entendre aquest camp d’estudi.
Especificitats dels esdeveniments culturals, esportius i
corporatius. L’estudi de les especificitats de cadascuna
dels tres categories d’esdeveniments en funció dels
seus continguts: esdeveniments culturals, esportius i
corporatius.
Comunicació, màrqueting i TIC d’esdeveniments.
Tècniques de màrqueting i comunicació
d’esdeveniments en el marc de la societat de la
informació i el coneixement.

•
•
•
•
•
•

•

•

Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits en la gestió
d’esdeveniments.
Capacitat de gestió d’equips.
Capacitat d’innovació i creativitat.
Saber-se adaptar a nous contextos laborals i tecnològics.
Saber buscar i gestionar informació.
Capacitats comunicatives.
Saber desenvolupar un elevat grau d’autonomia,
innovació i creativitat com a recurs per actualitzar
l’exercici professional en un món en transformació
constant.
Saber dissenyar i planificar propostes de congressos,
esdeveniments o fires, i tenint-ne en compte les
diferents tipologies, els recursos disponibles i els reptes
organitzatius, socials, legals, etc.
Identificar les principals novetats tecnològiques aplicables
al disseny, planificació i gestió de propostes concretes
d’esdeveniments.

Direcció acadèmica
Alba Colombo
Professora dels Estudis d’Art i Humanitats de la UOC i doctora
en Ciències Socials per la UdG. Especialista en gestió i anàlisi
d’esdeveniments de grans dimensions. Ha participat en
projectes de recerca sobre esdeveniments finançats per la
Unió Europea, i ha treballat durant més de deu anys en la
gestió d’esdeveniments a nivell internacional.

Equip docent
Elisenda Estanyol, Laura Solanilla, Natàlia Cantó, Manuel Cala,
Greg Richards, Jordi Lon, Mireia Cirera, Antoine Leonetti,
Ariadna Colom, Jordi Mascarell, Jordi Oliva.

Més informació: http://gestioneventos.blogs.uoc.edu/

Amb la col·laboració de:

Crèdits ECTS

Segon semestre
Gestió empresarial d’esdeveniments. Tècniques clau en
l’organització i gestió, recursos jurídics, finançament i
pressupostos, habilitats directives, recursos humans,
entre d’altres.
Producció especialitzada d’esdeveniments. Aproxima
els estudiants a la producció de l’esdeveniment, des de
la preparació, el desenvolupament i fins a la clausura.
Al final de l’assignatura hauran vist aspectes com
elements de planificació, riscos i seguretat, logística,
gestió d’espais, entre d’altres.
Treball final de postgrau. Desenvolupament del treball
final per mitjà del contacte directe amb professionals.
Especialització de Comunicació i màrqueting
10
d’esdeveniments. Inici: octubre
Especificitats dels esdeveniments culturals, esportius
i corporatius.
Comunicació, màrqueting i TIC d’esdeveniments.
Especialització de Gestió i producció
d’esdeveniments. Inici: març
Gestió empresarial d’esdeveniments
Producció especialitzada d’esdeveniments
Curs de Gestió empresarial d’esdeveniments.
Inici: març
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

