Els participants aprendran diferents tipus d’eines i tècniques
relacionades amb la professió del guia de natura, 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.
Donarà una mirada holística a la professió de guia de natura per
diferenciar-la d'altres tipus de guiatge i de professions
relacionades en l'àmbit del turisme o del medi ambient.
Està orientat en aprendre l'art del guiatge i la interpretació en
un entorn natural i aprofundirà en els aspectes més rellevants
que s'han de tenir en compte des del disseny fins a l'execució de
diferents tipus d’activitats.
El curs serà en format intensiu, repartit en dos paquets de tres
dies de durada cadascun, amb un total de 6 dies: 48 hores.
Inclou:
- Les presentacions usades en el curs i un manual.
- Certificat d’assistència al curs per part de Naturalwalks.
- Certificat oficial de Interpret Europe (màxima autoritat a
Europa en interpretació del patrimoni), havent passat el procés
d'avaluació.
- Assessorament posterior al curs.

TEMARI
La professió del guia de natura:
- Definició
- Similituds i diferències amb altres tipus de guiatge i activitats
en entorns naturals
- Funcions i habilitats del guia de natura
- Tipologia d'activitats de guiatge
La interpretació del patrimoni natural:
- Elements naturals d'interès i com interpretar-los
- Fonaments de la interpretació del patrimoni en entorns
naturals: principis de la interpretació del patrimoni
- Fonaments de la interpretació: principis de Tilden
- Eines i tècniques d’interpretació: qualitats d’una activitat
interpretativa, elements que intervenen en una xerrada i guiatge
interpretatiu, disposició del grup, eines de suport, gestió de
conflictes, sostenibilitat…
- Estructura del discurs per a una activitat: creació de frasestema i diferents models d’ús, planificació d’un xerrada i d’una
passejada interpretativa
L’avaluació:
- Avaluació en el guiatge de natura
- Avaluació d’una passejada interpretativa
- Exercicis pràctics
Metodologia:
El curs serà molt amè i pràctic i promourà la participació activa
dels alumnes al llarg de totes les sessions. Més del 50% del curs
es farà de manera pràctica a través d’exercicis a l’aula i al camp
per tal d’aplicar la teoria explicada.
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(Per tal de rebre la certificació, es realitzarà una avaluació de
tots els conceptes adquirits.)
Grup: Número limitat a 16 participants. La reserva de plaça es
farà per estricte ordre de sol·licitud i pagament.
Públic: Especialment adreçat a guies de natura en actiu o
professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura,
educadors, guardes forestals i de parcs naturals, altres tipus de
guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades
en el turisme i la natura.
Professor: Evarist March (guia, formador i consultor de
Natura.

Director

de Naturalwalks). Entrenador

oficial

Interpret Europe.
Inscripcions: Per a inscripcions, enviar un missatge
a projects@naturalwalks.com amb l’assumpte: Curs
d’interpretació.
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