
Un postgrau dissenyat per a professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminent-
ment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous 
mercats i innovació des de una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Coordinació acadèmica 
Pedro Cabanillas Amboades

Adreçat a Sortides professionals

- Titulats universitaris i professionals amb expe-
riència en el sector vitivinícola que vulguin apro-
fundir els seus coneixements i potenciar les seves 
habilitats directives.

- Titulats universitaris i professionals amb potencial 
per accedir a posicions directives a curt termini.

- Persones emprenedores que volen preparar-se 
per incorporar-se professionalment al sector 
vitivinícola. 

El postgrau capacita per ocupar càrrecs de 
responsabilitat a empreses del sector vitiviní-
cola, tant elaboradores, com distribuïdores o 
comercialitzadores:

- Direcció i gestió
- Departaments financers
- Departaments comercials i de màrqueting

DIPLOMA DE POSTGRAU INTERUNIVERSITARI EN
GESTIÓ D'EMPRESES VITIVINÍCOLES

Direcció acadèmica 
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat

ON
Wine Business School
C. Amàlia Soler, 29. Vilafranca del Penedès. 

IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
30 ECTS
D’octubre de 2019 a juny de 2020 

HORARI
Presencial 
Divendres de 16 a 20.30 h. i dissabtes de 9 a 14 h.

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 950 ·  formacio@fundacio.urv.cat

2.900 € 
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat 
a través de FUNDAE.

Preu

Coorganitza:

Col·labora:

Segueix 
avançant

POSTGRAUS
2019-2020



PROGRAMA

FUNDACIÓ URV. Centre de formació Permanent
formacio@fundacio.urv.cat · 977 779 950

www.fundacio.urv.cat/formacio

Disseny i planificació estratègica

Màrqueting i comercialització. Joc de Simulació

Màrqueting internacional, branding i màrqueting digital

Direcció d'equips i habilitats directives

Gestió d'aprovisionaments, logística i distribució

Gestió financera

Viticultura

Enologia

Anàlisi sensorial

Cultura vitivinícola

Certificacions i seguretat alimentària

Tutoria

CRÈDITS
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- Gestió i organització vitivinícola (del mòdul 1 al 6)

- Tècniques de producció vitivinícola (del mòdul 7 a l’11)

Itinerari formatiu

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar els seus 
mòduls com a cursos de formació contínua, obtenint en finalitzar-los, 
un certificat d'aprofitament:


