
www.uab.cat

Postgrau en 
Ecoturisme i
Guia de Natura

RANKING TIMES
HIGHER EDUCATION

2020-2021

182
universitat del món

http://www.uab.cat
https://www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera/
http://www.uab.cat
https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-ecoturisme-i-guia-de-natura/informacio-general-1203328491238.html/param1-3504_ca/


Formació universitària d’especialització en creació i gestió 
d’empreses, productes, experiències i serveis ecoturístics i de 
capacitació en guia de natura, amb pràctiques en empreses i 
institucions del sector.

El postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura és una formació pionera en el seu 
àmbit a Espanya amb 6 edicions i sorgeix de la demanda creixent de professionals 
per a crear i gestionar empreses, productes, experiències i serveis basats en la 
sostenibilitat, la preservació i l’apreciació del medi natural i cultural. 

El programa compta amb la participació de docents acadèmics i professionals en 
actiu del més alt nivell i amb àmplia experiència i proposa la realització de pràctiques 
professionals, tant en el sector privat com al públic.

Objectius
Formar professionals del sector 
turístic i ecoturístic:

 ■ Amb capacitats per a la creació, 
gestió i direcció d’empreses 
ecoturístiques que ofereixin 
productes, experiències i serveis 
d’alta qualitat, amb garanties 
d’èxit i econòmicament rendibles.

 ■ Amb habilitats i competències per 
a actuar com a guia de natura.

Requisits d’admissió i 
perfil d’ingrés

La direcció del postgrau valorarà els 
següents aspectes:

 ■ Estudis 
 ■ Experiència professional
 ■ Vocació sectorial

Els estudis van dirigits a:
 ■ Graduats/des en Turisme, 

Humanitats, Geografia, Ciències 
Ambientals, Biologia, Geologia, 
Veterinària, Enginyeria Agrònoma, 
Psicologia, Sociologia o similars.

 ■ Tècnics i professionals amb 
experiència demostrada en el sector 
turístic i/o la gestió d’espais naturals.

Les persones interessades en realitzar 
el curs i que no compleixin amb els 
requisits d’accés podran sol·licitar una 
entrevista personal amb la coordinació 
del programa que avaluarà la proposta 
a partir de les aportacions acadèmiques 
i/o professionals presentades.

Estructura del pla d’estudis

Mòdul Crèdits

L’ecoturisme i el turisme de natura
Marc conceptual de l’ecoturisme; Mercats europeus de turisme de natura; 
Recursos naturals i culturals de l’ecoturisme; Tècniques de seducció ambiental; El 
paper de les noves tecnologies; Ecoturisme i custòdia del territori, L’accés al medi 
natural.

6

Creació i gestió de productes i empreses ecoturístiques
Planificació, gestió i comercialització de productes ecoturístics; Creació i disseny 
de productes ecoturístics; Eines i estratègies de màrqueting ecoturístic; Casos 
pràctics de productes i empreses ecoturístiques; Taller pràctic de creació 
d’empreses ecoturístiques.
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La professió de guia de natura
Gestió, assessorament a grups turístics; El guia de natura: el rol de guia, dinàmica 
de grups; Primers auxilis en el medi natural; Sortida de camp: els guies de natura 
en acció.
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Interpretació del patrimoni cultural
La interpretació del patrimoni; La xerrada interpretativa; Fenòmens i temes; 
Preparant passejos interpretatius; Sessions pràctiques en el camp.
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Projecte de final de curs / Pràctiques professionals 6

Informació general

Modalitat: Presencial.
Crèdits: 30 ECTS.
Durada: 1 curs acadèmic.
Horari: Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h.
Places: 20.
Inici i finalització: Del 2/11/2021 al 7/04/2022.
Idioma: Castellà.
Preu: 2.500 €. 5% descompte per a alumni FUABformació. 
(Només a primera matrícula del curs complet).
Preinscripció: consultar a www.uab.cat/masters-i-postgraus
Coordinació: Francesc Romagosa i Evarist March.

Postgrau en Ecoturisme i
Guia de Natura

Formació pionera a Espanya en el 
seu àmbit amb 6 edicions
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Pràctiques profesionals
El postgrau ofereix la possibilitat de 
realitzar pràctiques professionals en 
empreses i institucions privades i 
públiques actives en el sector. Aquestes 
en són algunes:

Cerdanya Ecoresort 

Fundació Catalunya La Pedrera

Grup Mascort     Naturalwalks

Patronat de Turisme Girona Costa Brava

SK Kayac    Xarxa de Custòdia del Territori

Xarxa de parcs naturals de 
la Diputació de Barcelona

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/masters-i-postgraus

Sortides professionals 
 ■ Guia de natura.

 ■ Gestor d’empreses ecoturístiques.

 ■ Assistent de grups de turistes de 
natura i ecoturisme.

 ■ Dissenyador/a de productes, 
experiències i serveis ecoturístics.

 ■ Tècnic/a en centres d’interpretació del 
patrimoni, ecomuseus i equipaments 
similars.

 ■ Informador/a en oficines de 
desenvolupament de productes 
turístics.

 ■ Informador/a en oficines de turisme.

Coordinació
Francesc Romagosa. 
Professor de la Escola de Turisme 
i Direcció Hotelera UAB. Doctor 
en Geografia, expert en Turisme, 
Sostenibilitat i Medi Ambient.
Evarist March. 
Llicenciat en Biologia. Guia professional 
de natura i director de Naturalwalks. 
Formador de guies intèrprets per a 
Interpret Europe.

10% descompte Alumni UAB 
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)
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