
 A càrrec d'Evarist March Sarlat , director de Naturalwalks i
entrenador oficial d'INTERPRET EUROPE  - European

Association for Heritage Interpretation
 

CURS D’INTERPRETACIÓ I
GUIATGE DEL PATRIMONI

NATURAL I CULTURAL

Quan? 25, 26 i 27 de novembre i
 2, 3 i 4 de desembre de 2022 (48 h) 

 

On? Alberg l'Espluga de Francolí Xanascat
 

Més informació i inscripció: www.reboll.coop
 

PLACES LIMITADES  a 16 persones

https://es.linkedin.com/company/interpret_europe?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://es.linkedin.com/company/interpret_europe?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
http://www.reboll.coop/


Per acompanyar amb professionalitat als visitants ,  en entorns naturals i en visites culturals.
Adquirir habilitats comunicatives i eines d’interpretació.
Dominar el guiatge i aprendre a preparar activitats guiades.
Saber dissenyar un producte de turisme sostenible.
Posar en valor els elements del patrimoni, compartir amb els visitants la seva visió del medi i inspirar
amb les seues idees la seva protecció.

PER QUÈ FER AQUEST CURS?

A QUI VA DIRIGIT EL CURS?
A guies culturals i de natura, gestors del territori, informadors de parcs i centres d'interpretació i guies
turístics. 

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 (Cooperativa Reboll i Naturalwalks) i les entitats col.laboradores.

COM ÉS EL CURS?
El curs s’impartirà en català, tot i que els exercicis pràctics es poden fer en la llengua que es
consideri oportuna.
Els participants han de portar sabates / botes per caminar fora de les pistes, així com roba pel mal
temps (per protecció contra la pluja / sol).
El curs serà presencial, teòric i pràctic. Total 48 h.
Horari: de 9 a 18 h.
Grup: número limitat a 16 participants. 

Professor: Evarist March Sarlat, director de Naturalwalks i formador oficial del projecte HeriQ (Interpret
Europe).

Per a més informació: www.reboll.coop | Tel. 696 718 135 | info@reboll.coop

PREU, INSCRIPCIÓ I CERTIFICACIÓ
Preu del curs: 250 € per persona.
Per a inscripcions omplir el formulari de reserva: https://forms.gle/JULQZ8A6qGBm2o9BA. Les
inscripcions es tancaran el 20 de novembre o bé quan s'arribi al màxim previst.
Forma de pagament: un cop omplert i enviat el formulari de reserva, l 'alumne rebrà un correu amb la
confirmació i les dades bancàries per fer el pagament. Seguidament enviarà el comprovant del
pagament per correu electrònic a: info@reboll.coop indicant: Curs d’interpretació i el nom i cognoms.
Tan bon punt s'hagi comprovat el pagament rebrà una confirmació d'inscripció per correu electrònic.
Certificació: Per obtenir la certificació com a guia interpretatiu, els participants han de complir amb
els criteris d’avaluació i és obligatori assistir a tot el curs. El certificat serà enviat via e-mail des de
l’organització una vegada el curs estigui formalment tancat.
Allotjament: qui necessiti disposar d'una plaça d'allotjament a l 'alberg l 'Espluga de Francolí Xanascat,
hi podeu contactar directament per correu electrònic a: alberg.espluga@gencat.cat o per telèfon al
977 870 356, o bé, contacteu amb nosaltres: info@reboll.coop

http://es.linkedin.com/pub/evarist-march/17/348/998
http://naturalwalks.com/ca/
http://www.reboll.coop/
mailto:info@rebool.coop
https://forms.gle/JULQZ8A6qGBm2o9BA
mailto:info@reboll.coop
mailto:alberg.espluga@gencat.cat
mailto:info@reboll.coop


09.00 h - Benvinguda al curs: preparant el terreny. Orientació i preparació sobre el curs.
10.00 h - Presentació dels participants. Estar en contacte més estret amb els altres.
10.30 h - Descans.
10.45 h - El guiatge de natura. Definició i relació amb l’ecoturisme. Tipus de guies i les seves tasques.
13.30 h - Dinar.
15.00 h - El guiatge de natura. Aptituds, elements i limitacions en el guiatge.
16.00 h - Ús dels recursos naturals i el seu potencial en el guiatge. La professió de guia de natura en relació amb els
recursos naturals.
16.30 h - Descans.
16.45 h - Ús dels recursos naturals i el seu potencial en el guiatge. La professió de guia de natura en relació amb els
recursos naturals.
18.15 h - Resum del dia. Compartint impressions.

LES ACTIVITATS ASSENYALADES AMB QUEST SÍMBOL SÓN PRÀCTIQUES I ES DUEN A TERME FORA DE L'AULA.

PROGRAMA
DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE

DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE
09.00 h - Presentació de Interpret Europe. Contextualització del projecte Interpret Europe i introducció a la interpretació.
10.00 h - Fets i significats. Prenent consciència de la diferència entre els fets i els significats en l’entorn de la
interpretació.
11.00 h - Descans.
11.15 h - Les qualitats de la interpretació. Les qualitats de la interpretació del patrimoni com un aprenentatge amb
enfocament no formal.
11.45 h - El sentit del lloc. Descriure un fenomen per fer emergir un significat.
13.30 h - Dinar.
15.00 h - Frases-tema, marcs universals i trampolins. Saber per què i com funcionen les frases-tema i els trampolins.
15.30 h - Eines per al guiatge interpretatiu (primera part). Demostració al camp per familiaritzar-nos amb els trampolins i
la introducció de la singularitat.
16.15 h - Descans.
16.30 h - Eines per al guiatge interpretatiu (segona part). Ens familiaritzem amb les tècniques de preguntar, la revelació i
la formació.
17.30 h - Termes clau pel guiatge interpretatiu.
18.00 h - Les arrels i els orígens 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.
18.15 h - Resum del dia. Compartint impressions.

DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE
09.00 h - Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments. 
09.20 h - Llenguatge i llenguatge del cos. Els rols del guia intèrpret.
10.10 h - Treballar amb objectes individuals. Treballar amb fulls de tasques pel guiatge interpretatiu.
10.45 h - Descans.
11.00 h - Experimentar una xerrada interpretativa utilitzant frases tema. Preparació d’una conferència de 10 minuts en un
lloc amb les qualitats de Interpret  Europe.
11.45 h - Treballar en un sol fenomen i preparar una xerrada d’interpretació.
12.45 h - La superació de les barreres. Familiaritzar-se amb les exigències amb persones amb limitacions.
13.30 h - Dinar.
15.00 h - Les funcions d'un guia interpretatiu. Familiaritzar-se amb els diferents rols que un guia li cal jugar.
15.30 h - Preparar una xerrada interpretativa. Pràctica de la presentació de xerrades interpretatives.
17.15 h - Descans.
17.30 h - Presentació de les xerrades interpretatives.
18.15 h - Resum del dia. Compartint impressions.

Per a més informació: www.reboll.coop | Tel. 696 718 135 | info@reboll.coop
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LES ACTIVITATS ASSENYALADES AMB QUEST SÍMBOL SÓN PRÀCTIQUES I ES DUEN A TERME FORA DE L'AULA.

PROGRAMA
DIVENDRES, 2 DE DESEMBRE

DISSABTE, 3 DE DESEMBRE

09.00 h - Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.
09.15 h - Ampliant l’horitzó: l’aprenentatge per la sostenibilitat.
09.30 h - L’aprenentatge per la sostenibilitat. Exercici pràctic.
10.00 h - Presentació de la interpretació itinerant. Coneixem la interpretació itinerant estructurada mitjançant les
principals frases-tema dins dels cercles temàtics.
10.30 h - Descans.
10.45 h - Preparació de la interpretació itinerant. Utilitzar les habilitats interpretatives per preparar i conduir una
interpretació itinerant.
13.00 h - Altres aspectes de la interpretació personal. Com la interpretació es pot incloure en diferents àmbits.
13.15 h - Presentació del procés de certificació.
13.30 h - Dinar.
15.00 h - Prova escrita. 10 preguntes sobre guiatge interpretatiu.
16.00 h - Preparació de les actuacions. Presentar una xerrada interpretativa dins el procés de certificació.
16.30 h - Descans.
16.45 h - Resultats de la prova.
17.30 h - L’ús de l’inesperat. Fonaments per l’adaptació davant noves circumstàncies.
18.15 h  - Resum del dia. Compartint impressions.

09.00 h - Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments.
09.30 h - Repàs dels continguts bàsics de la història de la interpretació.
10.00 h - Practicant interpretació. Exercici pràctic de les frases-tema.
11.00 h - Descans
11.15 h - Introducció de les línies temàtiques. Passejades interpretatives estructurades amb frases-tema i línies
temàtiques.
11.45 h - Desenvolupament de les línies temàtiques. Desenvolupar temes principals i organitzar els fenòmens al llarg
d’una línia temàtica.
13.30 h - Dinar
15.00 h - Preparant passejades interpretatives. Utilitzar les habilitats interpretatives per preparar passejades.
16.00 h- Introducció als mapes mentals. Ens familiaritzem amb l’enfocament dels mapes mentals.
16.15 h - Mapes mentals i exercicis. Utilització de mapes mentals i presentació de les passejades.
17.15 h - Descans.
17.30 h -Introduint la interpretació crítica. Familiaritzar-se amb el cara a cara i l’avaluació després d’una caminada
interpretativa.
17.45 h - Presentació de passejades interpretatives. Posem en pràctica la capacitat de fer passejades interpretatives i
una interpretació crítica.
18.15 h - Resum del dia. Compartint impressions.

DIUMENGE, 4 DE DESEMBRE

 9.00 h - Inici de les activitats. Preguntes, comentaris i suggeriments; i planificació del dia.
 9.30 h - L’ús d’accessoris en el guiatge interpretatiu. Teoria i pràctica.
10.30 h - El valor de les històries en els fenòmens. Utilització de les històries com a eina per donar vida als fenòmens.
11.00 h - Repàs de l’ús de trampolins.
11.30 h - Repàs de l’ús de preguntes obertes.
11.50 h - Presentació de les xerrades interpretatives. Primera part.
13.00 h - Presentació de les xerrades interpretatives. Segona part. 
13.30 h - Dinar.
15.00 h - Aplicació de les propostes d’interpretació. Projectar noves propostes interpretatives en l’àmbit d’actuació
personal.
16.00 h - Descans.
16.15 h - Anuncis d’organització. Processos a seguir per la certificació.
16.45 h - Tancament del curs. Compartint impressions.

Per a més informació: www.reboll.coop | Tel. 696 718 135 | info@reboll.coop
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Organitza:

Hi col.laboren:

Per a més informació: www.reboll.coop | Tel. 696 718 135 | info@reboll.coop
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