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Enfocat a un públic jove que pretén mantenir 
l'arrelament al territori, la proposta forma�va 
és adaptable a persones de procedència 
forma�va exògena al món del patrimoni 
cultural. 
El curs pretén capacitar a professionals de 
d i fe r e n t s  d i s c i p l i n e s  i n t e r e s s a t s  a 
professionalitzar-se en la interpretació i 
guiatge
El curs s'estructura en dos eixos: un principal 
d'introducció a la comarca, al seu patrimoni, i 
a l'àmbit professional de la interpretació, el 
guiatge, i la didàc�ca del patrimoni, i un segon 
més específic on es desenvolupen amb detall 
totes aquestes disciplines.
L e s  s e s s i o n s  s e r a n  i m p a r � d e s  p e r 
professionals diversos vinculats al sector 
públic ( museus, espais d'interpretació, 
ins�tucions pel desenvolupament econòmic), 
i empreses privades, que treballen en l'àmbit 
del patrimoni cultural, el turisme, i la 
producció agroalimentària.

INSCRIPCIONS 
AQUÍ

Del 14 de Setembre al 17 de Novembre

CURS PRESENCIAL�

curs de formació 
i interpretació del 
patrimoni 
a les garrigues
i segrià sec

Emparat dins l'estratègia marc de potenciar el Món 
de l'Oli com a eix vertebrador d'estratègies de 
revitalització del territori reconegut com a Garrigues 
històriques, comprès entre les comarques de les 
Garrigues i Segrià, es presenta un programa de 
formació amb una clara vocació interdisciplinar. La 
voluntat és dotar d'eines i estratègies als usuaris del 
curs, per tal que l'aprofitament dels ac�us que tenim 
en el territori vinculats al món de l'Oli esdevinguin 
potencials recursos econòmics que afavoreixin el 
desenvolupament socioeconòmic d'aquest territori 
mantenint l'essència i la sostenibilitat.

DESTINATARIS

El termini màxim per rebre les  inscripcions serà  fins el 10 de setembre. Cal formalitzar la inscripció 
a través del formulari en línia, per correu electrònic o telèfon.
adria@ccgarrigues.com /Tel. 973 14 2 6 58

mailto:adria@ccgarrigues.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdepNnpHW7oQHDIE-b_I2ziS1vFsTVZXjpBPrgqFiJ3LGkXHw/viewform


aprenentatges transversals 

CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?

Impartit per

14 de setembre  
Divendres de 16.00h a 20.00h

LLOC: CCGarrigues

At1. Activitat didàctica: 
Conceptualització del 
Patrimoni Cultural (3h).
Introducció a la interpretació del patrimoni 

cultural. Dades bàsiques per introduir-nos 

en aquesta disciplina. 

AT1.1. La interpretació del 
patrimoni cultural com a 
disciplina.
L'alumne/a coneixerà que és la interpretació del 

patrimoni cultural, quan es va començar a 

aplicar en la ges�ó, com ha evolucionat, i quin és 

l'estat actual.

AT1.2 . Àmbits d'aplicació de la 
interpretació del patrimoni 
cultural.
En aquesta sessió es donaran a conèixer quins 

són els àmbits d'aplicació en la interpretació del 

patrimoni cultural, connectant en el context 

comarcal de les Garrigues. 

AT1.3.  L'activitat interpretativa: 
planificació i processos 
cognitius.
L'alumne/a coneixerà com desenvolupar una 

ac�vitat interpreta�va. La importància de la 

planificació en aquest procés, i quins són els 

criteris a u�litzar perquè la interpretació del 

patrimoni sigui eficient com a recurs.

Jordi Padró Werner
Stoa Propostes Culturals i Turís�ques 

Impartit per

15 de setembre  
Dissabte de 9.30h a 13.30h

LLOC: CCGarrigues

Jordi Seró i Ferrer
INSITU PATRIMONI I TURISME 

At2. Activitat didàctica: 
Patrimoni i paisatge a les 
Garrigues històriques: 
recursos disponibles (4h).
Ac�vitat que pretén donar a conèixer 

les caracterís�ques del patrimoni 

cultural i natural de les Garrigues, 

quins projectes s'estan duent a terme, i 

que es realitza a l'entorn per poder 

contextualitzar. 

AT2.1. Context en què 
treballem: les Garrigues 
històriques.
Coneixerem les caracterís�ques 

econòmiques, socials, culturals, 

turís�ques i paisatgís�ques de les 

Garrigues i el Segrià Sec. 

AT2.2. Diversitat de 
patrimonis: quins recursos 
tenim.
Sessió que pretén introduir als elements 

patrimonials més rellevants i també 

caracterís�cs de la comarca. 



MÒDUL 1 
AT2.3. Què s'està fent al 
nostre entorn. Quins són els 
nostres valors principals.
Al nostre entorn s'estan duent a terme 
ac�vitats vinculades al patrimoni cultural i el 
turisme amb casos d'èxit. Els estudiarem i 
veurem possibles connexions amb el que 
s'està fent o es pot fer a la comarca de les 
Garrigues. 

Impartit per

21 de setembre  
Divendres de 16.00h a 20.00h

LLOC: CCGarrigues

Josep Maria Barrufet. Global Lleida 

AT3. Activitat didàctica: Eines 
i recursos per al disseny del 
model de negoci (8h)
La ges�ó del patrimoni cultural i el 

desenvolupament d'ac�vitats turís�ques 

poden ser importants en la diversificació 

empresarial a la comarca. Coneixerem com 

s'inicia una idea de negoci i com es 

materialitza. 

AT3.1. Les formes jurídiques més 
comuns.
Sessió que pretén donar a conèixer les 

�pologies d'empreses més comunes en els 

àmbits culturals i turís�cs. 

AT3.2. L'autoocupació com a 
estratègia de cerca de feina.
La ges�ó cultural i turís�ca, cada cop recau més 

en el sector privat. Veurem quins �pus 

d'ac�vitats es poden desenvolupar com a model 

de negoci a la comarca. 

AT3.3. El model de negoci i l'eina 
Canvas.
Com es desenvolupa una Pla d'Empresa? 

Coneixerem que s'ha de tenir present, i quines 

eines tenim a l'abast per fer-ho. 

Impartit per

22 de setembre  
Dissabte de 16.00h a 20.00h

LLOC: CCGarrigues

Josep Maria Barrufet. Global Lleida 
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CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?

MÒDUL 2 aprenentatges específics 

Impartit per

28 de setembre  
Divendres de 16.00h a 20.00h

LLOC: CCGarrigues

Ariadna Boixader. Oleasoul

AE1. Activitat didàctica: El món 
de l'oli: patrimoni divers i 
específic (6h)
Ac�vitat pensada per donar a conèixer el món de 

l'oli a la comarca, el passat, el present, i el futur 

d'aquesta ac�vitat, lligant-la amb els recursos 

patrimonials disponibles al territori vinculats al 

AE1.1 El paisatge de l'oli
AE1.1.1. Quin és el context 
d'aquesta activitat?
El sector de l'oli té molta importància a la 

comarca. Coneixerem quina és la seva situació, 

així com les perspec�ves de futur. 

AE1.1.2. Característiques del 
paisatge de l'oli.
S e s s i ó  p e r  c o n è i x e r  e l  p a i s a t g e  o n 

desenvoluparà la nostra ac�vitat econòmica. 

AE1.2. L'activitat tradicional de 
l'oli
La producció d'oli fa segles està implementada a 

la comarca. Coneixerem com era, com és 

actualment, i quines possibilitats futures té, no 

s o l a m e n t  e n  l a  m a t e i x a  p r o d u c c i ó  i 

comercialització, sinó en altres vessants, com la 

turís�ca i la cultural.

AE1.2.3. Identificació dels 
recursos que es poden 
transformar en producte.
Sessió que es pretén mostrar quin són 

aquells recursos disponibles vinculats 

amb l'oli, o amb altres sectors arrelats a la 

comarca, que poden esdevenir un 

producte cultural i turís�c

AT3.4. El desenvolupament de 
l'activitat econòmica: 
normativa i legislació
Les ac�vitats culturals i turís�ques es poden 

trobar sota una legislació especifica. Les 

coneixerem, conjuntament amb la norma�va 

comuna per a  desenvolupar ac�vitats 

empresarials. 

AE1.2.1. Tècniques i 
processos tradicionals al 
voltant de l'oli.
Com era l'ac�vitat tradicional de l'oli, que 

perviu encara? Coneixerem la història de 

la producció de l'oli a la comarca i com es 

desenvolupava.

AE1.2.2. Recursos 
disponibles en l'actualitat. 
Com es  desenvolupa actualment 

l'ac�vitat econòmica en el món de l'oli? 

Coneixerem els processos actuals, com es 

c o m e rc i a l i t za ,  i  q u i n s  a c � u s  e s 

contemplen com a valor afegit de 

l'ac�vitat.  

paisatge i l'ac�vitat, que poden esdevenir 

complements perfectes en l'ac�vitat econòmica 



AE1.3.2. L'arquitectura popular 
vinculada a l'oli.
Sessió on es donarà a conèixer quins són els 

principals elements de l'arquitectura popular 

vinculada a l'oli, i quines són les seves 

caracterís�ques. 

AE1.3.3. Protecció de 
l'arquitectura popular: 
legislació i mesures.  

Coneixerem quin és l'estat actual de protecció 

d'aquest patrimoni, i quines són les mesures 

que es poden dur a terme per protegir-lo

AE1.3.4. Elements d'arquitectura 
popular destacats al nostre 
entorn.
Breu introducció als elements més destacats de 

l'arquitectura popular que podem trobar a la 

comarca de les Garr igues.  Vis ió de la 

potencialitat d'aquest patrimoni vinculat amb 

l'oli. 

CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?

Impartit per

29 de setembre  
Dissabte de 9.30h a 13.30h

LLOC: Centre Interpretació de la Pedra Seca.

Torrebesses 

Jordi Seró i Ferrer. 
INSITU PATRIMONI I TURISME

MÒDUL 2 activitat didàctica 

Impartit per

5 d’OCTUBRE  
Divendres de 16.00h a 20.00h

LLOC: El Cogul, la Roca dels Moros

Clara López Basanta.
Universitat de Lleida 

Ac�vitat didàc�ca que té per objec�u 

introduir l'alumnat en la didàc�ca del 

patrimoni i el seu desenvolupament.

AE2.1. La didàctica 
patrimonial
Aproximació a la didàc�ca del patrimoni, 
que s'encarrega de presentar els 
elements i con�nguts patrimonials d'una 
manera didàc�ca, per tant, entenedora i 
significa�va.

AE1.3.1. Trets característics 
de l'arquitectura popular.
Quines són les caracterís�ques principals de 

l'arquitectura popular, i quines �pologies hi 

ha. Introducció a l'arquitectura popular de 

la comarca.

AE1.3. L'arquitectura popular: 
Patrimoni de la humanitat

El patrimoni cultural més abundant de les 

Garrigues, és l 'arquitectura popular. 

Coneixerem les seves caracterís�ques, el seu 

estat, la vinculació  que té amb el món de l'oli, 

i quins són els elements més destacats. 



AE2.2.1. Objectius de la 
comunicació patrimonial
Analitzarem quins són els objec�us de la 

comunicació patrimonial, que definiran la 

nostra actuació i els con�nguts a comunicar.

Impartit per

   Anna Torres. 
   Conjunt Rupestre de la Roca dels Moros 

Impartit per

Anna Torres. 
Conjunt Rupestre de la Roca dels Moros 

Impartit per

6 d’OCTUBRE  
Dissabte de 9.30h a 13.30h

LLOC: El Cogul, la Roca dels Moros

Oscar Navasa. Nomon Turisme Cultural. 
Anna Torres. Centre Interpretació Roca 
dels Moros del Cogul. 

AE2.3.1. Funcions dels guies i 
educadors
Iden�ficarem quines són les funcions dels 

guies i educadors.

AE2.3.2. Normativa
Sessió centrada en la norma�va que regeix 

l'actuació dels guies en l'àmbit patrimonial.

AE2.2.2. Eines, recursos i 
estratègies
Presentarem eines, recursos i estratègies per 

comunicar el patrimoni de forma efec�va.

AE2.1.1. Definició de la didàctica 
patrimonial
Definició de què entenem per didàc�ca, per 
patrimoni, i per didàc�ca patrimonial.

AE2.2. La comunicació del 
patrimoni
Els elements patrimonials necessiten ser 
explicats. Què expliquem, i com? En el procés de 
comunicació del patrimoni és fonamental 
conèixer bé què és allò que comuniquem, com 
ho fem, per què i per a qui.

AE2.1.2. Límits i possibilitats de la 
didàctica patrimonial.
Fins a on arriba la didàc�ca patrimonial? Amb 
quins problemes s'enfronta? Iden�ficarem 
quins són els elements que poden dificultar o 
limitar la didàc�ca del patrimoni.

CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?
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CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?

Impartit per

20 d’OCTUBRE  
Dissabte de 9.30h a 13.30h

LLOC: CCGarrigues

Ae4. Activitat didàctica: 
Eines i tècniques: Guiatge (7h)

Miquel Sabaté. 
Educador Museu de Lleida, Diocesà, i 
Comarcal

Aprendrem com ges�onar una ac�vitat 
des de que arriben els visitants fins que 
marxen.

AE4.1.1. Coneixement del 
públic.
AE4.1.2. Detecció de 
necessitats especials.
Conèixer el nostre públic és fonamental, 

així com detectar quines són les possibles 

necessitats que aquest �ndrà al llarg de la 

visita. Com podem conèixer-lo en un breu 

espai de temps?

AE4.1.3. Gestió de la 
mobilitat del públic al 
llarg de la visita turística
AE4.1.4. Temporalització de 
l'activitat
La ges�ó dels grups durant una visita, 
especialment si són nombrosos, és 
complexa. Aprendrem quins són els 
elements a tenir en compte per a la seva 
mobilitat, i com podem ges�onar els 
tempos.

AE3.2.1. Definició de llenguatge.
AE3.2.2. Diferents tipus de 
llenguatge: oral i escrit, 
llenguatge no verbal.
En aquestes sessions farem una aproximació al 

llenguatge i iden�ficarem els diferents �pus de 

llenguatges que intervenen en la interpretació 

patrimonial.

AE3.2.3. Recursos. Redacció 
interpretativa.
Recursos per elaborar un guió interpreta�u de 

manera coherent i entenedora.

AE3.2. El vehicle de la 
interpretació: el llenguatge.
Les persones ens comuniquem emprant 

diversos �pus de llenguatges, i en l'àmbit de 

la interpretació del patrimoni és necessari 

conèixer-los i saber aplicar-los.

MÒDUL 2 

activitat didàctica.
Eines i tècniques: Interpretació

del patrimoni (4h). 

Impartit per

19 d’OCTUBRE  
Divendres de 16.00h a 20.00h

LLOC: CCGarrigues

Clara López Basanta. 
Universitat de Lleida

AE3.1. La persona que fa 
interpretació
AE3.1.1. Qualitats i 
competències de l'intèrpret  
AE3.1.2. Formació
Donarem eines, recursos de formació en 

interpretació, destacarem quines són les 

qualitats i competències que ha de tenir un 

intèrpret per comunicar el patrimoni.



Impartit per

27 d’OCTUBRE  
Dissabte de 9.30h a 13.30h
LLOC: CCGarrigues

Ae5. L'avaluació de l'activitat 
interpretativa com a eina per a 
la millora professional ( 4h)

Andrea Granell. 
Consultora d'estudis de visitants. 

L'avaluació és una part fonamental de 
qualsevol acció que portem a terme, i 
sovint és la que menys es té en compte. 
Aquesta ac�vitat didàc�ca té per 
objec�u conscienciar de la importància i 
la necessitat d'avaluar les ac�vitats.

CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?

AE5.1. La importància de 
l'avaluació
AE5.2. Què avaluar i com
AE5.3. L'avaluació 
quantitativa i qualitativa
AE5.4. Establiment 
d'indicadors i criteris 
d'avaluació
AE5.5. Pautes d'avaluació 
d'un guiatge

La primera sessió d'avaluació se centrarà 

en entendre perquè hem d'avaluar, així 

com què ha de ser avaluat i com: quins 

criteris hem de seguir, com establir els 

indicadors, quina aplicació posterior 

�ndrà aquesta avaluació, etc

AE5.5. Pautes d'avaluació 
d'un guiatge
AE5.6. Avaluació conjunta 
de la visita realitzada
AE5.7. Identificació de punts 
forts i punts febles dels 
guiatges
L'avaluació té una raó de ser, que és 
iden�ficar allò que ha anat bé i malament 
en una ac�vitat i establir els mecanismes 
per poder-la millorar.

AE4.2.3. Taula rodona 
d'experiències de guiatge

Iber Turisme Cultural
Drac Ac�u
Nomon Turisme Cultural
Anna Torres 

participen:

AE4.2.1. L'elaboració del guió 
d'una activitat 
d'interpretació del patrimoni.
AE4.2.2. Els diferents passos 
d'un guió interpretatiu.
Com elaborar un guió interpreta�u? Quines 
parts ha de tenir? L'objec�u de la sessió és 
comprendre quina estructura ha de seguir un 
guió per tal de que sigui efec�u.

Impartit per

26 d’OCTUBRE  
Divendres de 16.00h a 20.00h

LLOC: CCGarrigues

Iber Turisme Cultural

Aprendrem com ges�onar una ac�vitat 
des de que arriben els visitants fins que 
marxen.



CONTINGUTS. QUÈ S’HI EXPLICARÀ?

AE6.2.2. Taula rodona 
d'empreses/professionals del 
sector imperants en altres 
zones de territori similar

participen:

Ramon Orpinell 
Castells de Lleida
Bages Terra de Vins
Rutes Pirineu
Drac Ac�u 

Valorarem experiències d'altres territoris del 

país,  on empreses ges�onen ac�vitats 

turís�ques vinculades a les visites guiades, 

senderisme, o altres ac�vitats der turisme ac�u, 

cultural i gastronòmic. 

Ae6. 3. Sortida de camp per 
conèixer i presenciar 
físicament estratègies i 
projectes en un territori 
similar: 
la Conca de Barberà.
Drac Actiu. Visita a la seves 
instal·lacions, i visita 
interpretativa
Visitarem sobre el terreny a una empresa 

ubicada a la Conca de Barberà.

Realitzarem una de les seves ac�vitats 

per conèixer de primera mà com es duu a 

terme una ac�vitat interpreta�va.

 

  

Impartit per

17 de novembre  
Dissabte de 9.30h a 13.30h

Lloc: Espluga Calba

Drac Ac�u
Ac�vitat interpreta�va Rondarium 

AE6.1. Interdisciplinarietat com 
a model de supervivència
Mostrarem la necessitat de dur a terme 

projectes amb professionals de diferents 

sectors per tal de garan�r l'èxit de les 

actuacions. 

AE6.1.1. La necessitat d'establir 
col�laboracions.
Ens permetrà establir col·laboracions per tal de 

desenvolupar una proposta turís�ca al nostre 

negoci.

AE6.1.2. Tipus de col·laboració
Farem una aproximació per conèixer com han 

de ser els col·laboradors

AE6.2. Identificació de possibles 
actors i col·laboradors 
AE6.2.1. Com identificar actors i 
collaboradors.
Com podem iden�ficar  e l s  poss ib les 

col·laboradors? Treballarem en iden�ficar-los i 

com tancar col·laboracions.  

Impartit per

10 de novembre  
Dissabte de 9.30h a 13.30h

LLOC: CCGarrigues

Ae6. Activitat didàctica: 
Recursos: Cooperació en un 
entorn patrimonial (10h)

Finca Miqueló, Clos Pons, Mas Blanch i Jové 
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