
CURS DE GUIA INTÈRPRET 
DEL PATRIMONI 
NATURAL I CULTURAL

Com preparar una activitat guiada al camp 
perquè llueixi!

Quan? 18, 19 i 20 de març i 1, 2 i 3 d’abril de 2022
On? A la Reserva Natural de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)
Inscripcions obertes a www.freixe.cat/curs-guia
PLACES LIMITADES!

Natura, territori i persones

Organitza: Col·labora:



PER QUÈ FER AQUEST CURS?
Aprendràs a ser un bon guia per acompanyar amb professionalitat als visitants, 
especialment en entorns naturals.

Adquiriràs habilitats comunicatives i eines d’interpretació que t’ajudaran a millorar les 
relacions personals i professionals.

Dominaràs l’estructura del guiatge i aprendràs a preparar activitats guiades al camp 
perquè llueixin!

Aconseguiràs dissenyar i guiar un producte de turisme accessible.

Aprendràs a posar en valor tots aquells elements del patrimoni per inspirar al visitants 
i que donin suport a la seva protecció.

A qui va dirigit el curs?
Està especialment adreçat a guies de natura, gestors del territori, informadors de parcs i 
centres d'interpretació. També a aquelles persones emprenedores i interessades en el sector 
turístic i la interpretació del patrimoni natural i cultural.

Quin títol s'obté?
Els alumnes del curs obtindran un certificat validat per Interpret Europe (màxima autoritat a 
Europa en interpretació del patrimoni) i un certificat d’assistència i hores de formació validat 
pels organitzadors, Grup de Natura Freixe i Naturalwalks.



DIVENDRES, 18 DE MARÇ

Benvinguda al curs: preparant el terreny. Orientació i preparació sobre 
el curs.

900 h

Presentació dels participants. Estar en contacte més estret amb els 
altres.

1000 h

Descans1030 h

El guiatge de natura. Definició i relació amb l’ecoturisme. Tipus de guies 
i les seves tasques. 

1045 h

Dinar1330 h

El guiatge de natura. Aptituds, elements i limitacions en el guiatge.1500 h

Ús dels recursos naturals i el seu potencial en el guiatge. La professió 
de guia de natura en relació amb els recursos naturals.

1600 h

Descans1630 h

Ús dels recursos naturals i el seu potencial en el guiatge. La professió 
de guia de natura en relació amb els recursos naturals.

1645 h

Resum del dia. Compartint impressions.1815 h

PROGRAMA
* El curs s’impartirà en català, tot i que els exercicis pràctics i en grup es poden fer en la llengua 
que es consideri oportuna.

          Les activitats assenyalades amb quest símbol són pràctiques o inclouen una part pràctica.



DISSABTE, 19 DE MARÇ

Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.900 h

Presentació de HeriQ. contextualització del projecte HeriQ i introducció a 
l’interpretació.

910 h

Descans1100 h

Les qualitats de la interpretació. Les qualitats de la interpretació del 
patrimoni com un aprenentatge amb enfocament no formal.

1115 h

Dinar1330 h

Termes clau pel guiatge interpretatiu.1730 h

Descans1615 h

Les arrels i els origens de la interpretació del patrimoni. Història dels 
parcs nacionals, guardaboscos i la interpretació. Paral·lelismes i 
diferències entre els EE.UU i Europa. La posició de la interpretació del 
patrimoni a Europa.

1645 h

Resum del dia. Compartint impressions.1815 h

Fets i significats. Prenent consciència de la diferència entre els fets i els 
significats en l’entorn de l’interpretació.

1000 h

El sentit del lloc. Descriure un fenòmen per fer emergir un significat.1145 h

Frases-tema, marcs universals i trampolins. Saber per què i com 
funcionen les frases-tema i els trampolins.

1500 h

Demostració: eines per al guiatge interpretatiu. Demostració al camp 
per familiaritzar-nos amb els trampolins i la introducció de la singularitat.

1530 h

Eines per al guiatge interpretatiu (segona part). Ens familiaritzem amb 
les tècniques de preuntar, la revelació i la formació.

1630 h



DIUMENGE, 20 DE MARÇ

Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.900 h

Llenguatge i llenguatge del cos. Millora de les aptituds comunicatives 
dels guies.

910 h

Descans1045 h

Experimentar una xerrada interpretativa: usant frases tema. Preparació 
d’una conferència de 10 minuts en un lloc amb les qualitats de HeriQ.

1100 h

Dinar1330 h

Resum del dia. Compartint impressions.1815 h

Descans1715 h

Treballar amb objectes individuals. Treballar amb fulls de tasques pel 
guiatge interpretatiu.

1030 h

Treballar en un sol fenòmen i preparar una xerrada d’interpretació. 1145 h

La superació de les barreres. Familiaritzar-se amb les exifències amb 
persones amb limitacions.

1500 h

Preparar una xerrada interpretativa. Pràctica de la presentació de 
xerrades interpretatives.

1530 h

Preparar una xerrada interpretativa (segona part). Pràctica de la 
presentació de xerrades interpretatives.

1730 h

Els rols del guia intèrpret. Millorar les aptituds dels guies en la percepció 
de diferents rols.

1245 h



DIVENDRES, 1 D’ABRIL

Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.1000 h

Repàs dels continguts bàsics.1030 h

Descans1200 h

Introducció de les línies temàtiques. Passejades interpretatives 
estructurades amb frases-tema i línies temàtiques.

1215 h

Dinar1400 h

Resum del dia. Compartint impressions.1845 h

Descans1715 h

Practicant interpretació. Exercici pràctic de les frases-tema.1100 h

Desenvolupament de les línies temàtiques. Desenvolupar temes 
principals i organitzar els fenòmens al llarg d’una línia temàtica.

1245 h

Preparant passejades interpretatives. Utilitzar les habilitats 
interpretatives per preparar passejades.

1500 h

Introducció als mapes mentals. Ens familiaritzem amb l’enfocament dels 
mapes mentals.

1600 h

Introduint la interpretació crítica. Familiaritzar-se amb el cara a cara i 
l’avaluació després d’una caminada interpretativa.

1730 h

Mapes mentals i exercicis. Utilització de mapes mentals i presentació 
de les passejades.

1615 h

Presentació de passejades interpretatives. Posem en pràctica la 
capacitat de fer passejades interpretatives i una interpretació crítica.

1745 h



DISSABTE, 2 D’ABRIL

Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.1000 h

Ampliant l’horitzó: l’aprenentatge per la sostenibilitat.1015 h

Presentació de la interpretació itinerant. Coneixem la interpretació 
itinerant estructurada mitjançant les principals frases-tema dins dels 
cercles temàtics.

1100 h

Resum del dia. Compartint impressions.1845 h

Descans1750 h

L’aprenentatge per la sostenibilitat. Exercici pràctic.1030 h

Preparació de la interpretació itinerant. Utilitzar les habilitats 
interpretatives per preparar i conduir una interpretació itinerant.

1145 h

Altres aspectes de la interpretació personal. Com la interpretació es 
pot incloure en diferents àmbits.

1300 h

Preparació de les actuacions. Presentar una xerrada interpretativa dins 
el procés de certificació.

1620 h

L’ús de l’inesperat. Fonaments per l’adaptació davant noves 
circumstàncies.

1820 h

Descans1130 h

Presentació del procés de certificació.1330 h

Dinar1400 h

Prova escrita. 10 preguntes sobre guiatge interpretatiu.1520 h

Resultats de la prova.1805 h



DIUMENGE, 3 D’ABRIL

Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.1000 h

Planificació del dia.1015 h

El valor de les històries en els fenòmens. Utilització de les històries com 
a eina per donar vida als fenòmens.

1130 h

Tancament del curs. Compartint impressions.1815 h

Descans1710 h

L’ús d’accessris en el guiatge interpretatiu. Teoria i pràctica.1030 h

Aplicació de les propostes d’interpretació. Projectar noves propostes 
interpretatives en l’àmbit d’actuació personal.

1725 h

Dinar1400 h

Anuncis d’organització. Processos a seguir per la certificació.1800 h

Repàs de l’ús de trampolins.1200 h

Repàs de l’ús de preguntes obertes.1230 h

Presentació de les xerrades interpretatives. Primera part1250 h

Presentació de les xerrades interpretatives. Segona part1520 h



PREUS Abans del dia 31 de 
desembre de 2021

A partir de l’1 de 
gener de 2022

Inscripció al curs

Inscripció al curs
+ 2 nits d’alberg

Inscripció al curs
+ 4 nits d’alberg

600 650

640 690

680 730

Beneficia’t de les diferents modalitats de pagament

      Paga l’import total del curs en el moment de la inscripció

      Fracciona el pagament en dues quotes
La primera es cobrarà en el moment de la inscripció i la segona el 14 de 
març de 2022.

      Fracciona el pagament en tres quotes
La primera es cobrarà en el moment de la inscripció, la segona el 14 de 
març de 2022 i la tercera el 4 d’abril de 2022.

Ets estudiant o estàs a l’atur? 
Gaudeix d’un 10% de descompte!


