
 

 
 
 

 

ACCIÓ FORMATIVA 
 

Eines pel Guia Turístic 
Escola d’Enoturisme de Catalunya 

 
 

David de Yzaguirre 

 

Llicenciat en Psicologia per la Universitat 

Ramon Llull. Programa en Màrqueting per 

l'IESE. Certificat per la Wine and Spirit 

Education Trust de Londres. Ha treballat 

com a consultor en canvi organitzacional 

per a empreses multinacionals i ajudant a 

desenvolupar el negoci en diferents 

cellers. Ha posat en marxa seminaris 

internacionals com "To vi or not to vi". 

Des de fa uns anys enfoca els seus 

esforços per atreure clients internacionals 

del segment luxe i Premium a cellers i 

caves del territori.   

 

 

 

 

 

LLOC D’IMPARTICIÓ: Fermí Bohigas (Finca Can Macià, 08711 Òdena, Barcelona) 

DURADA:  30 hores. 

DATES:  21 i 28 d’Octubre i 4, 11, 18 i 25 de Novembre   

HORARI: 15.30 a 20.30 

 

Objectius Generals: 

 

Dotar d’eines als responsables d’enoturisme i guies dels cellers per a poder assolir els 

objectius dels seus departaments a partir de l’anàlisi i desenvolupament de les 

competències necessàries 

 

Objectius Específics: 

 

 Acompanyar, informar, coordinar i assistir un grup durant una visita turística o d'oci. 

 Entendre els conceptes de guiatge, assistència, assessorament i planificació 

d'activitats on existeix la figura de guia de turisme. 

 Identificar els elements que intervenen en les activitats de guiatge. 

 Enumerar, descriure i dissenyar cada una de les fases del procés de disseny i 

programació d'activitats on participi un guia de 

 turisme. 

 Adquirir les habilitats comunicatives necessàries per transmetre la informació de 

manera correcta. 

 Ser capaç de preparar visites guiades, tenint en compte les diferents fases. 

 Practicar in situ la visita guiada i adquirir coneixements en TICs i NN.TT per tal de 

compartir i comunicar amb més eficàcia, reforçant l’aprenentatge. 

 

 

INSCRIPCIONS AL CURS 

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


 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

 Definir els tres pilars fonamentals de qualsevol figura de guia. 

 Conèixer alguns dels factors exògens que determinen el servei turístic. Saber llegir el 

grup. 

 Avaluar la tipologia del receptor i considerar el "moment" en que es transmet el 

missatge 

 Identificar en quin nivell es produeixen  els obstacles en la comunicació. 

 Comprendre la importància i el significat així com l’adequada utilització dels gestos 

en la comunicació. 

 Aprendre la importància, de la imatge y la seva adequada utilització  

 Recapitulació de les tècniques de comunicació aplicades a la activitat. 

 Conèixer les noves tecnologies de guiatge 

 

 

 

CONTINGUTS: 

 

1. La professió de guia: Característiques, habilitats i coneixements que ha de tenir un guia. 

1.1 El perfil de guia turístic: definició de guia turístic i característiques i qualitats personals 

1.2 Perfils de guia 

1.3 Serveis Turístics 

1.4 Disseny de circuit i excursions 

1.4.1 Disseny i despeses 

1.4.2 Durada 

1.4.3 Allotjament i manutenció 

1.4.4 Altres despeses a incloure 

1.4.5 Pressupostos 

2. Eines i recursos per comunicar eficaçment com a guia. 

2.1 Tècniques de comunicació: 

2.1.1 Elements de la comunicació 

2.1.2 Comunicació amb el grup turístic 

2.1.3 Comunicació amb els altres professionals del servei turístic 

2.1.4 Etapes del procés comunicatiu 

2.1.5 Tècniques de comunicació depenent de l'espai on es produeix el servei/visita 

2.1.6 Obstacles en la comunicació 

2.2 La comunicació no verbal: el gest i la imatge 

2.3 La preparació de les visites guiades 

2.3.1 Fases de la preparació 

2.3.2 Recerca de les fonts d'informació 

2.3.3 Estructuració de les informacions Pràctics 

3. Presentació al carrer, davant del grup, de recursos turístics a càrrec dels alumnes. 

 

 

METODOLOGIA: 

 

Teòric pràctica: Partint de la realitat dels participants en la formació ens aproparem als 

continguts a assolir en l’activitat formativa.  

 

 


