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Professorat

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per 
la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

Curs destinat a cellers, cases rurals o activitats turístiques que vulguin millorar o crear nous productes
enoturístics des del punt del vista de producció de serveis professionals amb impacte sobre costos i
minimització de punts febles, ja siguin visites, esdeveniments o elements programats.

- El customer journey com a pilar central d’un servei de turisme
- La interrelació entre client, empresa i proveïdors – que tot estigui sota control
- L’estimació de despeses directes o variables més adequades
- La servucció com a política de fixació de preus

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 5 dies abans de l’inici del curs (31/05/2021). Es
confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La
preinscripció NO garanteix la plaça.

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la
nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari
del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via
bancària.

Vegi’s el revers d’aquest cartell

Lloc: 
EA Mercè Rossell i Domènech

Calendari: 
31 de maig al 28 de juny

Horari: 
16:00 a 20:00 h

Durada del curs:
20 h

Podeu inscriure-us-hi fins en el següent FORMULARI
Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat
Coordinador/a: 
Èric Enguita Albet, telèfon 93 891 14 12
a/e: eaespiellscursos@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €
Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret de certificat de curs amb un 
(90%) d’assistència a les classes ”essent obligatori l’entrega de 
les activitats per obtenir certificat si el curs és semipresencial”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2B4v0f9w4DMgw8LFlKgX4nuxFONxtoaC_h8epQdnj4y8-_g/viewform
mailto:eaespiellscursos@gencat.cat
mailto:eaespiellscursos@gencat.cat
https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
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Programa

SESSIÓ 1, dl. 31 de maig (presencial)

16:00 - 20:00 h INTRODUCCIÓ A LA SERVUCCIÓ
El customer journey i com aplicar-ho als nostres productes i serveis
Professor: Èric Enguita Albet (CEO Artcava i professor d’enoturisme)

SESSIÓ 2, dl. 7 de juny (en línia)

16:00 - 20:00 h COM APLIQUEM LA SERVUCCIÓ ALS NOSTRES PRODUCTES – MÈTODE CANVAS
Treball pràctic per aplicar la servucció als nostres productes / serveis
Professor: Xavier Domenech (Fundador/Emprenedor de "TopWineExperience“ i professor 
d’enoturisme)

SESSIÓ 3, dl. 14 de juny (en línia)

16:00 - 20:00 h COM APLIQUEM LA SERVUCCIÓ ALS NOSTRES PRODUCTES – MÈTODE CANVAS
Treball pràctic per aplicar la servucció als nostres productes / serveis
Professor: Xavier Domenech (Fundador/Emprenedor de "TopWineExperience“ i professor 
d’enoturisme)

SESSIÓ 4, dt. 22 de juny (presencial)

16:00 - 20:00 h EL CONTROL DE LES DESPESES A TRAVÉS DE LA SERVUCCIÓ
Com calcular les despeses a través del customer journey, una aproximació exacte de
les despeses variables.
Professor: Èric Enguita Albet (CEO Artcava i professor d’enoturisme)

SESSIÓ 5, dl. 28 de juny (en línia)

16:00 - 20:00 h PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
Cada alumne presentarà el seu projecte de servucció davant el professorat. Feedback
posterior.
Professors: Èric Enguita i Xavier Domenech


