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Curs en Interpretació
del Patrimoni Natural
Amb certificació validada per Interpret Europe
El curs presencial en Interpretació del Patrimoni Natural aporta a l’estudiant els
fonaments, teòrics i pràctics necessaris per a dur a terme activitats de guiatge en
entorns naturals, com el guiatge naturalista i ecoturístic, o el guiatge destinat
a realitzar activitats diverses que tenen lloc en la naturalesa, centrades en la
interpretació del patrimoni natural.
Els participants aprendran diferents tipus d’eines i tècniques relacionades amb
la professió del guia de naturalesa, la preparació i execució dels guiatges, la
comunicació i la interpretació del patrimoni natural, l’aprofitament dels recursos
naturals i l’avaluació de les seves activitats.

Objectius
■ Oferir una mirada holística a la
professió de guia de naturalesa per
a diferenciar-la d’altres tipus de
guiatge i de professions relacionades
en l’àmbit del turisme o del medi
ambient.
■ Aprendre l’art del guia i la
interpretació en un entorn natural
i aprofundir en els aspectes més
rellevants, des del disseny fins
a l’execució de diferents tipus
d’activitats.

Metodologia
El curs es basa en la pràctica,
promovent la participació activa dels
alumnes al llarg de les sessions.
Més del 70% del curs està compost
per exercicis a l’aula i en el camp, per a
aplicar la part teòrica.

Perfil d’ingrés
Aquest curs va dirigit a:

Programa del curs
La interpretació del patrimoni

M.1

Frases-temi, marcs i universals

M.2

La xerrada interpretativa

M.3

La presentació de les xerrades interpretatives

M.4

Qualitats de la interpretació.

Eines per al guiatge interpretatiu; Breu història de la interpretació.
Treballar amb objectes individuals; La superació de les barreres; Llenguatge parlat i
corporal.
Introducció i desenvolupament de les línies temàtiques
Els passejos interpretatius

M.5

Aprenentatge per a la sostenibilitat

M.6

Altres temes de la interpretació personal

M.7

Presentació de les xerrades interpretatives

M.8

Presentació dels mapes mentals; Introducció a la interpretació crítica.
La interpretació itinerant.

El procés de certificació; Prova escrita; Preparació de les actuacions i resultats de les
proves.

■ Guies de naturalesa en actiu.
■ Professionals del sector del turisme i la
naturalesa.
■ Guies culturals, educadors,
informadors, guardes forestals i
de parcs naturals i altres guies i
professionals.
■ Persones emprenedores i interessades
en el turisme i la naturalesa.

Certificació
Per a rebre la certificació, validada
per Interpret Europe, l’Associació
Europea d’Interpretació del Patrimoni,
es realitzarà una avaluació de tots els
conceptes adquirits i una prova de camp.

Informació general
Titulació: certificat d’assistència i aprofitament del curs en Interpretació del
Patrimoni Natural i, després de superar el procés d’avaluació, certificat validat per
Interpret Europe.
Modalitat: presencial.
Places: 20.
Inici i final: del 26/02/2021 al 07/03/2021. Divendres, dissabte i diumenge.
Idioma: castellà.
Preu: 500€.
Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripció: consultar en www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Informació
complementària
■ Per a l’obtenció del certificat
Interpret Europe, serà
necessària l’assistència
mínima al 80% de les hores
presencials.
■ Formació bonificable en la
Fundació Tripartida (FUNDAE).
■ Places limitades.

FUABformació
Escola de Turisme i Direcció Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera

Sortides professionals
■ Guies de naturalesa.
■ Professionals lligats a l’ecoturisme.

Coordinació

Evarist March
Licenciat en Biologia. Guia professional de
naturalesa, formador del projecte HeriQ.
Director de Naturalwalks.

