
Oferta Formativa



L’Escola d’Enoturisme de Catalunya és una 
iniciativa de l’Ajuntament de Vilafranca del Pe-
nedès i el sector empresarial enoturístic d’àmbit 
català amb l’objectiu de crear un Centre Sectorial 
Integrat que ofereixi formació professional, for-
mació  ocupacional i contínua dintre de l’àmbit 
del Turisme i l’Enoturisme a tot Catalunya.

L’Escola d’Enoturisme de Catalunya es va crear 
amb l’ojectiu de promoure la formació dels professio-
nals del sector enoturístic de Catalunya contribuint així 
al desenvolupament del sector. 

> Dissenyar, organitzar i estructurar el funcionament 
del Centre Sectorial Integrat de Formació Professional 
d’Enoturisme de Catalunya.
> Dissenyar i impartir l’oferta formativa del centre dins 
els tres subsistemes de la formació professional.
>	Promoure	la	qualificació	dels	professionals	del	sec-
tor i el seu reconeixement per les seves competències 
d’innovació, creativitat i professionalitat

>  Professionals en actiu amb projecció de carrera pro-
fessional.
> Joves emprenedors interessats en iniciar-se en 
l’enoturisme.
> Professionals ocupats o no, que volen iniciar o re-
orientar la seva carrera professional.
>	Empreses	que	inverteixen	en	innovació	i	qualificació	
dels seus recursos humans.
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Formació
professional

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia 
d’Enoturisme en modalitat Dual et perme-
trà obtenir el títol oficial de Guia, informa-
ció i assistència turística, especialitzat en
enoturisme.

Podràs inserir-te professionalment en dos sectors molt 
interrelacionats: l’enoturisme i la promoció turística.

El cicle formatiu es realitza en modalitat dual, per 
això el segon curs es realitzen 1.000 hores de pràcti-
ques remunerades al centre de treball escollit. 

Durada: 2.300 hores en dos cursos acadèmics.
1.000 hores amb contracte al Centre de Treball.

Adaptació a la Modalitat FP Dual

Més informació i preinscripcions:
edec@escolaenoturisme.cat
Telèfon 93 169 41 02



Formació
continuada

Un dels objectius per a la professionalització del sector 
de l’enoturisme és oferir formació per al reciclatge dels 
treballadors. Accions formatives curtes, amb temes 
d’interès i ponents que aportin innovació, experiència 
i qualitat.

Àrees a treballar:

>  Promoció turística
>  Elaboració de producte i la seva comercialit- 
 zació
>  Tecnologia aplicada al producte des del  
 disseny a la comercialització
>  Guiatge
>  Idiomes per al turisme enològic
>  Servei i presentació de vins i begudes
>  Sumilleria i maridatge
>  Cocteleria del vins i caves
>  Qualitat i certificacions en hoteleria i turisme

100% subvencionada per a 
treballadors/es per compte d’altri
i autònoms/es

Web:
www.escolaenoturisme.cat
facebook  escolaenoturismeCat



Formació
ocupacional

Per a incorporar persones al sector enoturísic 
que provinguin d’un altre sector o del mateix que 
vulguin revisar i actualitzar el seus coneixements, i 
puguin formar-se amb rigor i profunditat impartim 
Certificats	de	Professionalitat,	amb	docents	que	
estan en actiu en el mercat laboral en les temà-
tiques impartides. I amb més de 60 centres de 
pràctiques especialitzats.

En el cas de persones en atur que vulguin inver-
tir el seu temps en formar-se en una professió en 
creixement, aquesta és 100% subvencionada.
 
Certificats de Professionalitat de l’Acord 
Marc per al sector de l’Hoteleria i Turisme.

>  Promoció turística local i informació al 
    visitant. 710 hores. 
>  Sumilleria. 740 hores.
>  Creació i gestió de viatges combinats i 
    esdeveniments. 690 hores.   

Seguiu-nos a les xarxes:
    escolaenoturismeCat
    @enoturismEDU
    @escolaenoturismecatalunya



En col·laboració amb:


