INSCRIPCIÓ.
Com m’hi puc inscriure?
El cost de la matrícula als mòduls és de 60€, que
cal ingressar al compte de la Caixa 2100 0081 93
0200364707 indicant el nom de l’ordenant i el concepte “Mòduls formatius guiatge”.
Les places són limitades. El criteri d’acceptació serà
per rigorós ordre d’inscripció, donant preferència a
les persones residents en l’àmbit de l’Alt Pirineu i
Aran.

Aprèn a interpretar
el nostre patrimoni!

Per formalitzar la inscripció caldrà enviar el comprovant de l’ingrés abans del 27 de setembre, adjuntant
una fotocòpia del DNI i les dades de contacte (telèfon
i mail), per fax o correu electrònic.
Informació i inscripcions:
CEDRICAT (Esther Espluga)
Ctra. de Coll de Jou, km.2
25280 SOLSONA
Tel. 973 48 43 20
Fax: 973 48 09 10
cedricat@cedricat.cat
www.cedricat.cat

MÒDULS FORMATIUS

Per al guiatge professional i la interpretació
del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i Aran
LA SEU D’URGELL
1, 14, 15, 28, 29 octubre . 11, 12, 25 i 26 novembre

Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Carrer de Sant Ermengol, 71
Organitza:

CONSELL COMARCAL
DE LA CERDANYA

Coordina:

Amb el suport:

Amb la col·laboració:

PRESENTACIÓ. Què són els mòduls?
L’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran compta amb un
amplíssim ventall de valors patrimonials. En
aquest sentit, cada cop són més els visitants que
demanen productes turístics i/o experiències
singulars,
genuïnes,
autèntiques,
etc.
associades amb el patrimoni, i això, fa que sigui
necessari comptar amb professionals qualificats
per crear un turisme de qualitat en els nostres
territoris, amb capacitat per donar resposta a
les noves demandes del mercat. Aquest perfil
professional, tanmateix, actualment, és molt
escàs en aquest territori.

Per tant, aquests mòduls formatius estan enfocats
a dinamitzar l’activitat turística i incentivar la
captació de nous perfils professionals a l’Alt Pirineu
i Aran, vinculats amb el guiatge i la interpretació del
patrimoni. Això es tradueix en un valor afegit, ja que
la interpretació del patrimoni és un tècnica complexa
que genera emocions basades en el patrimoni,
que es transmeten al visitant per mitjà de diferents
habilitats; el patrimoni, tangible o intangible, es
converteix en experiència quan el vinculem amb els
sentiments del visitant, amb la seva edat, la seva
religió o amb la seva cultura.

FUNCIONAMENT. Com funcionen els mòduls?
Els mòduls formatius combinaran la teoria amb la
pràctica aplicada a casos reals del context de l’Alt
Pirineu i Aran per tal d’orientar al màxim els resultats
al territori d’actuació. S’estructurarà en dues
parts complementàries, com són la interpretació
i la gestió, s’introduiran recursos TIC aplicats
a la interpretació del patrimoni i es convidaran
experiències d’empreses especialitzades en aquest
sector emergent per transferir bones pràctiques a les
noves empreses que es puguin crear arran d’aquests
mòduls formatius.
Les persones que assisteixin en aquests mòduls
formatius hauran d’elaborar un projecte propi
centrat en algun recurs patrimonial o museístic del

territori a partir dels coneixements assolits durant els
diferents mòduls. Aquest projecte final es presentarà
el dia de la clausura dels mòduls i serà avaluat per
l’equip docent del curs.
Els alumnes que assisteixin al 80% de les sessions
i entreguin el projecte de final de mòdul obtindran
el certificat d’aprofitament d’aquesta formació
qualificada.
En total, els mòduls formatius constaran de 40h
(36h lectives i 4h de treball personal de l’alumne).
Les hores lectives estaran repartides en 9 sessions
de 4h per dia. Les sessions seran els dilluns i els
dimarts, en l’horari de 16h a 20h.

DESTINATARIS. A qui van dirigits?
Guies i gestors del patrimoni en actiu per millorar
la qualitat de la seva formació, responsables
d’establiments turístics i a persones en situació
d’atur, interessades en professionalitzar-se en aquest
sector emergent de la gestió del patrimoni com a
recurs turístic.
Es donarà preferència a la inscripció a les
persones que resideixin a l’àmbit de l’Alt Pirineu
i Aran.

CONTINGUTS. Què s’hi explicarà?
1 D’OCTUBRE de 16h a 20h

28 i 29

Eines per a la interpretació del patrimoni
Bloc 1. Didàctica del guiatge
• Què és la didàctica patrimonial? Límits i

Eines per a la interpretació del patrimoni
Bloc 3. Tècniques de comunicació en
guiatge professional

Mòdul 1.

possibilitats.
• Eines, recursos i estratègies per a explicar,
comunicar i interpretar el patrimoni.
• Els guies i educadors com a eixos centrals de
l’acció didàctica patrimonial.
Professorat: Clara Arbués, Delegació de patrimoni del
Bisbat d’Urgell.

14 i 15 D’OCTUBRE de 16h a 20h
Mòdul 1.

Eines per a la interpretació del patrimoni
Bloc 2. Interpretació del patrimoni
• La Interpretació del patrimoni és una
disciplina. Definició i orígens. Àmbits d’aplicació.
Els principis de Freeman Tilden. Objectius. El
concepte de patrimoni integral. Públic destinatari.
• El vehicle de la interpretació: el llenguatge. Definició de llenguatge. Diferents tipus de
llenguatge. Oral i escrit. Llenguatge no verbal.
Recursos. Redacció interpretativa.
• La persona que fa interpretació. Qualitats.
Competències. Objectius. Formació. Avaluació
professional.
Professorat: Cristina Simó, membre de la AIP
(Asociación para la Interpretación del Patrimonio) i del
Seminario permanente de Interpretación del Patrimonio
del CENEAM.

D’OCTUBRE de 16h a 20h

Mòdul 1.

• L’activitat interpretativa
El projecte previ. Equip de treball i/o treball isolat. Objectius, destinataris. Flexibilitat. Processos
cognitius. Dinàmica general de l’activitat. Trucs
de l’ofici (combatre el pànic escènic, gestió de
problemàtiques en el desenvolupament de l’activitat, etc.).
• Com fer un guió d’activitat d’interpretació
del patrimoni
Els diferents passos d’un guió interpretatiu. La frase tema. Rellevant a l’ego. Valors universals.
Treball en grup per a fer-ne un i exposar-lo.
Pautes d’avaluació d’un guiatge.
Assistència a un guiatge i aplicació d’avaluació
posterior.
Pràctiques de redacció interpretativa.
• La professió de guia interpretador/a
Reconeixement laboral legal de l’ofici.
Debat: estat de la qüestió. Recompenses i problemes de l’ofici.
Professorat: Cristina Simó, membre de la AIP (Asociación
para la Interpretación del Patrimonio) i del Seminario
permanente de Interpretación del Patrimonio del
CENEAM.
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11 i 12 DE NOVEMBRE de 16h a 20h

25 DE NOVEMBRE de 16h a 20h

Bones pràctiques i models d’empreses de
guiatge
• (11 novembre) Aquest mòdul constarà d’una

Recursos TIC per interpretar el patrimoni

Mòdul 2.

primera sessió centrada en aspectes bàsics
a tenir presents en la creació d’una empresa
de guiatge, tant a nivell de pla de negocis,
normatives i marc legal del guiatge a Catalunya.
• (12 novembre) La segona sessió constarà
d’una taula rodona amb 3 empreses de guiatge
de territoris rurals i de muntanya per realitzar un
intercanvi d’experiències amb els alumnes:
Pere Cascante. Petrea Patrimoni. Solsona.
Claudi Aventín-Boya. Aran Culturau. Val d’Aran.
Noemí Nus. Peperepep cultural. Castell de Mur (Pallars Jussà).
Professorat i moderació de la taula rodona: Laia Sendra i
Núria Serena, tècniques de la Fundació CEDRICAT.

Mòdul 3.

• Identificar eines i recursos TIC com a suports
en la interpretació del patrimoni i el guiatge:
audioguies,
aplicacions smartphones, codis
QR, visites virtuals, realitat augmentada, mapes
electrònics, entre altres.
Professorat: Josep Gurri, responsable empresa Dortoka
Disseny.

26 DE NOVEMBRE de 16h a 20h

PRESENTACIÓ de les pràctiques finals del
mòdul i clausura del curs
novembre 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·
16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30

