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Enoturismo i els
Processos de Vinificació
L’enoturismo és una modalitat de turisme cultural entorn de la cultura de la vinya i el
vi. En els últims anys, el sector enoturístic ha viscut un fort impuls a Catalunya i
en la resta d’Espanya, convertint-se en un nou jaciment d’ocupació i en una gran
oportunitat de negoci, com ja ho és en moltes regions vitivinícoles de tot el món.
D’aquest sector emergent es beneficien cellers, restaurants, allotjaments, enoteques,
equipaments culturals, empreses de serveis enoturístics, agències de viatges i zones
rurals completes, entre altres.
Pocs sectors econòmics són tan transversals, amb arrels en el sector primari
amb l’agricultura, importants indústries complementàries en el sector secundari
(embotellat, tapat, etiquetatge...), i un gran potencial de creixement en el sector terciari
amb els serveis enoturísticos.

Programa del curs
Coneixements vitivinícoles i enològics

M.1

Desenvolupament d’un pla estratègic

M.2

Gestió i comunicació d’agents i empreses de serveis per al enoturisme

M.3

Comunicació i màrqueting enoturístico d’una zona o territori vitivinícola

M.4

Sortides professionals i màster class

M.5

Pràctiques

M.6

Desenvolupament d’un pla estratègic enoturístico d’una zona o territori vitivinícola.
Taules rodones amb professionals i empreses del sector.

L’enoturismo és una de les grans estratègies per a descongestionar el turisme,
desestacionalitzar-lo, millorar l’equilibri territorial i apostar per un turisme més
sostenible i de major qualitat.

Objetius
■ Facilitar els coneixements vitivinícoles
necessaris per a treballar en el sector.
■ Exercir tasques de comunicació
i màrqueting d’un departament
enoturístic.

La realització d’un treball de camp per
mòdul i exercicis plantejats pel docent
assignat (50%).
■ Participació en fòrums de discussió
(50%).

■ Desenvolupar la gestió i
comercialització d’una agència de
viatge especialitzada en la innovació
dins d’aquest sector.

■ L’estudiant gestiona el seu propi
aprenentatge, basat en aptituds
i lideratge, en un format docent i
tecnològic d’excel·lència.

■ Crear activitats enoturístiques
vinculades al territori.

■ Atenció personalitzada i seguiment
diari per part del tutor o tutora.

Metodologia

Perfil d’ingrés

El curs desenvolupa una metodologia
4-Learning, en la qual l’alumne pot
organitzar la seva formació segons
les seves necessitats i disponibilitat
d’horari.

Aquest curs va dirigit a:

Cada mòdul tindrà un valor màxim de
100 punts, obtinguts mitjançant:

■ Professionals del sector turístic que
desitgin introduir-se en el enoturismo.
■ Professionals del sector vitivinícola.
■ Amateurs o apassionats del món del vi.

Informació general
Titulació: certificat d’aprofitament del curs Enoturismo i Processos de Vinificació.
Modalitat: presencial.
Crèdits: 10 ECTS.
Places: 20.
Inici i final: del 16/02/2021 al 28/05/2021. Dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.
Idioma: castellà.
Preu: 900€. 850€ per a alumnes i alumni FUABformació.
Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: consultar en www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Informació
complementària
■ Curs 100% online i en
castellà.
■ Formació bonificable en la
Fundació Tripartida (FUNDAE).
■ Places limitades.

Amb la col·laboració de

Sortides professionals
■ Guia turístic de cellers.
■ Departaments i agències de viatges
especialitzades.
■ Creació d’una agència de viatges
enoturística.
■ Comercial de vendes de cellers i
empreses distribuïdores de vins i
destil·lats.
■ Equips de comunicació de cellers i
empreses del sector.
■ Equips de treball dels hotels
enoturísticos.

Coordinació

José Luis García Victorino
Diplomat en Turisme. Professor de
Gestió d’Empreses de Restauració,
sommelier i barman.

FUABformació
Escola de Turisme i Direcció Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

