
 

 

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN ANGLÈS (30h) 
Tast de vi i cava. Maridatges amb Xocolates i Formatges. 

Arguments per situacions complexes.  
After the visit.  
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Requisits tenir coneixements de la llengua vehicular del curs.  

Aquesta formació és totalment subvencionada i està adreçada prioritàriament a persones 

treballadores ocupades i autònoms, tot i que també hi ha un percentatge de places per admetre 

persones desocupades. 

 

Places disponibles i assistència 

24 places. Es valoraran les sol·licituds segons criteris d’idoneïtat i recepció. 

És necessària una assistència mínima al 75% de les hores programades. 

 
 

 
 
 

Durada: 30h 

Calendari:  

Octubre 8, 15, 22, 29  

de 9.30 a 14,00h 

Novembre 5, 12, 19 

de 9.30 a 13.30 

 

Lloc de realització.   

Escola Enoturisme de Catalunya. 

C/Amàlia Soler, 29 

Vilafranca del Penedès.  

 

Inscripcions 

Destinat a totes aquelles persones vulguin 

millorar la seva capacitat de presentació de 

producte així com  la capacitat de gestionar 

situacions complexes en  llengua anglesa.  

Incorporem el Tast de producte i el 

maridatge com un element  de difusió i un 

recurs d’apropament al client amb una visió 

enoturística.   

 

Curs pràctic amb tastos i maridatges de 

productes  
 

Amb Andrew Ashurst un 

referent en la seva professió,  per 

la seva àmplia experiència i extensa 
formació específica en el sector. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfig0z0YGArhvZ6WUyiHXfkXUAEUeHI33YRoe81JcqDJKChRg/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN ANGLÈS 
 
 
OBJECTIUS: 

 

L’objectiu principal del mòdul és capacitar l’estudiant en la comprensió tant oral com escrita de 

temes relacionats amb l’enoturisme per tal que pugui assolir els coneixements necessaris per 

expressar-se sense problemes dins d’aquest món.  

 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES:  

 

WINE TOURISM: 

 

 Pros and cons of Wine Tourism 

 Why do people visit wineries? 

 Types of wine tourists 

 Shaping your visit around the visitor 

 

 

DURING THE VISIT: 

 

Breaking the Ice 

 Welcoming visitors 

 Making small talk 

 

Presentation Skills 

 Introducing yourself and the company/topic/place 

 Organising talks/visits 

 Using your Voice effectively 

 Dealing with questions and interruptions 

 

Storytelling 

 Creating a story 

 Learning how to tell a story 

 

What’s around? 

 Talking about the place  

 Recommending things to do and places to see 

 Food & Restaurants 

 

Wine Events 

 Festivals 

 Industry wine events 

 Public wine events 

 Event marketing management 

 

Wine Matching 

 Wine 

 Chocolate 

 Cheese 

 

AFTER THE VISIT: 

 

Brainstorming: What can be done to make people get the word around and come back?  

 

L’Andrew és un expert docent  

d'anglès especialitzat en el 

món del vi que s'ha convertit 

en un referent en la seva 

professió per la seva àmplia 

experiència i extensa 

formació específica en el 

sector, fins a arribar a crear 

una metodologia específica, 

English for wine aspects  

 


