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PRESENTACIÓ 
Acció formativa per a conèixer la documentació que es requereix a les empreses del sector 
vitivinícola per fer front al compliment de la normativa. També s’inclou una part formativa del 
programa Excel.  

OBJECTIUS 
Ensenyar on trobar la informació per poder fer front al compliment de la normativa que han de 
seguir les empreses d’aquest sector de les diferents administracions i treballar principalment 
amb casos pràctics, que permetin trobar les eines adequades per solucionar el cas pràctic. 

METODOLOGIA 
Els mòduls formatius es basaran en sessions presencials i exercicis pràctics. 

PROGRAMA 

Relació de mòduls formatius:                                                                                                                              

La vinya el raïm                                                                                                                        

El celler                                                                                                                                    

La vinificació                                                                                                                          

Registres I: de la vinificació a l’embotellat                                                                             

Medi Ambient                                                                                                                         

Pla General Comptable Vitivinícola                                                                                       

Registres II: vins escumosos                                                                                                 

Impostos Especials                                                                                                               

Controls sanitaris, prerequisits APPCC                                                                                 

Contractes més freqüents en el sector vitivinícola                                                                

Comerç Internacional                                                                                                            

L’etiquetatge                                                                                                                          

Xarxes socials, com es dinamitzen                                                                                       

Programa Excel 



                                                                           

 

   Fitxa activitat Formativa:                                                            

CONEIXEMENTS ADMINISTRATIUS ESPECÍFICS DEL SECTOR 

VITIVINÍCOLA 

 

2 
 

AVALUACIÓ 
Avaluació continuada, on en cada mòdul formatiu s’avaluarà els aprenentatges  per verificar les 
competències adquirides.   
 

PROFESSORAT 
 Els mòduls formatius seran impartits per un expert especialista en la matèria. 

ADREÇAT A 
Aquest curs va adreçat a persones interessades en treballar al sector vitivinícola. 

REQUISITS D'ADMISSIÓ 
Graduat en ESO                                                                                                                    Català 
i / o castellà parlat i escrit                                                                                                                                                     
*En el cas de no poder acreditar la documentació requerida es pot realitzar una prova 
d’avaluació equivalent                                                                                                                 
Per raons del programa que finança l’activitat les persones aturades hauran d’estar inscrites a 
l’OTG com a demandants d’ocupació i aportar a l’entitat còpia del document DARDO actualitzat 
 

DURADA I HORARIS 
El curs es distribueix en sessions de quatre hores cada una, de dilluns a divendres de 9:00 a 
13:00 hores. Data d’inici: 22 de novembre de 2016 (dates subjectes a possibles canvis). 

MODALITAT 
Classes presencials. 

PLACES 
El número de places  és de 15 alumnes. 

TITULACIÓ 
Diploma acreditatiu de la formació. 

PREU 
Gratuït                                                                                                                                                     
Preinscripcions a    lafassina.vilafranca.cat                                                               
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Per més informació trucar al 93 817 19 95  - Projecte Adapt Penedès  
  

LLOC D'IMPARTICIÓ 
 Lloc a Vilafranca del Penedès, a les aules de la Fassina                                                                                              
adreça : avinguda Catalunya, 22 . Vilafranca del Penedès                                                                           


