Guiatge en Entorns Naturals i Paisatges
Culturals
1a Edició
Codi: 204218
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 7.00
Idioma: Català
Data d'inici: 06/04/2021
Data darrera sessió presencial: 02/05/2021
Data de finalització: 02/05/2021
Horari: Consulteu calendari. Quatre mòduls amb sessions per videoconferència de 16 a 20 h + quatre taules rodones de final de
mòdul (44 hores). Tres mòduls presencials en tres caps de setmana del divendres a les 16 h al diumenge a les 16 h (24 hores per cap
de setmana). *El preu inclou els àpats i les pernoctacions dels tres mòduls presencials de cap de setmana, a excepció del sopar del
divendres al Parc Natural del Cap de Creus que serà lliure.
Lloc de realització: Per videoconferència + tres caps de setmana pràctics presencials
Places: 15

Preus i descomptes
Preu: 1.725 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
1.638,75€ (345 € preinscripció + 1.293,75 € Matrícula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
1.638,75€ (345 € preinscripció + 1.293,75 € Matrícula)
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)

15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
1.466,25€ (345 € preinscripció + 1.121,25 € Matrícula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
1.552,50€ (345 € preinscripció + 1.207,50 € Matrícula)

Raons per fer el curs
Viure en persona tres caps de setmana temàtics en tres dels paisatges més bells de Catalunya de la mà de tres guies
professionals. Descobrir noves tècniques per relacionar-se amb la natura i la cultura locals.
Tenir un millor coneixement de les activitats i experimentar diversos tipus de guiatge que es poden realitzar en els
diferents paisatges de casa nostra.
Millorar la nostra relació amb el medi natural, tant a nivell professional com personal, com també la transmissió dels
valors que ens dona el medi natural i les relacions establertes entre humans i natura.
Conèixer un relat interpretatiu interdisciplinari i basat en les relacions emocionals entre entorn i individu incorporant el
testimoni dels custodis del territori i la seva particular visió del territori.

Pràctiques externes
Possibilitat de fer pràctiques voluntàries en les empreses i entitats col.laboradores

Presentació
Aquest curs vol ser una aportació a un nou model de turisme, sostenible, responsable, integrador i transformador. Però també un
recurs per proporcionar eines al guia en la seva tasca pedagògica i per facilitar vincles emocionals amb el paisatge a partir de valors
universals.
El curs està concebut i dissenyat per descobrir i familiaritzar-se de forma vivencial i en profunditat amb les tècniques principals de
guiatge i interpretació en el medi natural com a escenari viu de la cultura local al nostre país. Tres guies professionals ens obriran les
portes dels seus territoris i viurem de primera mà diverses experiències immersives en el món del guiatge en entorns naturals i
paisatges culturals.
El curs oferirà noves visions i oportunitats professionals a persones interessades en la natura i la cultura locals, la interpretació i el
món del guiatge en general, tant per a no iniciats com per a professionals del sector, oferint-los eines per tal de millorar les seves
habilitats i competències en l’àmbit del guiatge en els espais naturals i paisatges culturals.
Moltes persones han girat la mirada cap a la natura amb motiu de la irrupció de la pandèmia i l'evidència de l'emergència climàtica.
Però aquesta mirada pateix de vegades el biaix de la visió des del medi urbà, on la major part de la societat desenvolupa la seva vida
en l'actualitat.
Les persones que custodien i viuen en els àmbits naturals i rurals perceben la presència de visitants i turistes com una disrupció i fins i
tot com una amenaça. Formen part d'una comunitat fràgil en ecosistemes fràgils, vista, de vegades, com una societat conservadora des
de la perspectiva urbana. El guiatge conscient i responsable esdevé una potent eina de conciliació i descoberta en el conflicte entre la
curiositat urbana i la custòdia rural i mediambiental. Volem formar guies amb la vocació de revertir l'estigma del turisme com una
simple activitat de lleure per convertir-lo en un mitjà de coneixement i aprenentatge a través dels valors del paisatge i la natura.

Objectius
Aquesta proposta vol assolir quatre objectius fonamentals:
1. Preparar i formar professionals del guiatge de naturalesa en tots els seus àmbits, tant terrestres com litorals, amb una formació
específica sobre com comunicar i interpretar els valors del paisatge i el respecte per la natura. Aprendre a ser un bon

acompanyant de clients, amics o familiars en entorns naturals i adquirir habilitats comunicatives per poder millorar les
relacions personals i professionals.
2. Oferir una formació especialitzada per contribuir a la professionalització del sector turístic de natura i dotar-lo d’uns
coneixements específics en l’àmbit del guiatge en l’ecoturisme i la cultura del paisatge. Saber analitzar les particularitats dels
diferents tipus d’entorn.
3. Establir uns estàndards de qualitat dins del món del guiatge per a la millora dels serveis turístics i de lleure, tot dotant-lo
d’eines per oferir experiències transformadores. Ser capaç de dissenyar i guiar un producte de turisme accessible.
4. Aportar una visió holística (més integral) de la natura i la cultura locals a través dels diferents paisatges que es viuran al curs,
al mateix temps que es donen eines de comunicació i guiatge especialitzades per tal de poder crear productes turístics, liderar
projectes de desenvolupament local o simplement gaudir de forma més plena de la riquesa cultural i natural del nostre país.

Sortides professionals
Guia de natura
Dinamització local
Creació de productes ecoturístics
Desenvolupament local
Informador ambiental
Gestió d’espais naturals

A qui s' adreça
Aquest curs s'adreça als professionals del guiatge en el medi natural, tant en l'àmbit docent com turístic o de gestió: guies de
muntanya, guies d'ecoturisme, guies de natura, guies turístics, monitors d'esplai, professionals del sector turístic, gestors d'espais
naturals i rurals, estudiants de Medi Ambient, Biologia i Ciències de la Terra o Pedagogia, i tothom que estigui interessat en la
divulgació i coneixement del llegat del paisatge a través dels seus valors.

Pla d'estudis
Mòdul 1: El guia
Sessió 1.1: Funció i ètica del guia com a acompanyant i facilitador.
Sessió 1.2: Tècniques de comunicació verbal i no verbal.
Sessió 1.3: Eines d’interpretació a disposició dels guies.
Sessió 1.4: Tècniques de comunicació assertiva.
Sessió 1.5: Gestió emocional dels riscos del guia i dels participants.

Mòdul 2: Valors del territori
Sessió 2.1: Tipologies del paisatge més enllà de la geografia.
Sessió 2.2: Valors espirituals de la naturalesa.
Sessió 2.3: Ecoturisme: turisme sostenible i turisme responsable.
Sessió 2.4: Disseny del producte com a element de gestió del territori.
Sessió 2.5: La visió social de la natura.

Mòdul 3: El participant
Sessió 3.1: Comunicació intercultural i multicultural.
Sessió 3.2: Comunicació intergeneracional.
Sessió 3.3: Comunicació adaptada: accessibilitat universal.
Sessió 3.4: Tendències i perfils en el mercat de la natura.

Mòdul 4: El temps
Sessió 4.1: Els cicles de la natura.
Sessió 4.2: El calendari en diferents tradicions religioses.

Sessió 4.3: Consciència: la visita com a procés de transformació.
Sessió 4.4: El temps i l’espai com a dimensió.

Mòdul 5: Pràctiques de guiatge
Cap de setmana de guiatge al mar (Parc Natural del Cap de Creus).
Cap de setmana de guiatge al medi rural (Collsacabra).
Cap de setmana de guiatge a la muntanya (Montserrat).

Titulació
Curs d'Especialització en Guiatge en Entorns Naturals i Paisatges Culturals per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
La metodologia formativa és dinàmica i experiencial, especialment pensada per viure cadascun dels temes des de dins, com un viatge
personal o una aventura més que com un curs de formació clàssic. Es busca que cada alumne pugui desenvolupar la seva pròpia visió
segons els continguts experimentats en persona i amb el grup, amb l’acompanyament personalitzat de l’equip de guies professionals
que ens obriran les portes als secrets i recursos professionals sobre el seu terreny.
El curs està configurat en dues parts principals:
– D’una banda, quatre blocs temàtics en línia formats per quatre o cinc classes de dues hores cadascun, on s’exposaran els temes
principals d’una forma dinàmica i participativa i on podrem interactuar amb l’equip docent. Cada bloc temàtic es tancarà amb una
taula rodona on podrem parlar, escoltar i debatre sobre les idees principals que s’hauran treballat i que es viuran posteriorment en els
blocs pràctics.
– De l’altra, i configurant el tret diferencial d’aquest curs, tindrem l'oportunitat de viure, en tres mòduls de cap de setmana de 24
hores docents cadascun i de forma 100% experiencial, els continguts compartits a l’aula virtual. De la mà de l’equip de guies, que ens
obriran les portes dels seus territoris, i en col•laboració amb la gent local, experimentarem diverses activitats exclusives: el paisatge
litoral mariner a les costes del Parc Natural del Cap de Creus, amb Pau Calero; l’escenari rural i de muntanya mitjana als paisatges
del Collsacabra, amb Silvia Aulet i Gerard Costa; i, finalment, descobrirem el misticisme de la muntanya sagrada al Parc Natural de
Montserrat, amb Ricard Fernàndez.
En cadascun dels blocs, els guies ens obriran les portes a una visió holística del món del guiatge, generant noves mirades cap a la
interpretació del territori, des de la preparació del servei fins a l’execució del producte i la gestió del dia a dia d’una empresa de
guiatge professional.

Sistema avaluació
Assistència al 80% de les sessions.
Treball final (presentació oral i escrita)

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banc Santander

Quadre docent
Direcció
Sílvia Aulet Serrallonga
Sílvia Aulet és professora a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Després de cursar la llicenciatura en Turisme a la
Universitat de Toulouse-Le Mirail (Maîtrisse IUP Métiers du Transport, de l’Hôtellerie, du Tourisme) es va doctorar en Turisme per
la Universitat de Girona. La seva investigació s’ha centrat en l’àmbit del turisme cultural i el patrimoni, especialment en l’àmbit del
turisme espiritual i religiós i el turisme gastronòmic. Ha participat en diferents projectes d’investigació tant a nivell nacional com
internacional, entre els quals cal mencionar els projectes europeus ACCENT-Gastronomy, SPIRIT-Youth i INCOME. És membre del
Comitè Editorial de la International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, membre de la Càtedra Unitwin UNESCO
“Culture, Tourism and Development” i assessora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la
Universitat de Girona. Ha organitzat diversos cursos de formació de guies, com ara el curs d’especialització en Montserrat o el curs
de formació de guies del Baix Empordà.

Coordinació
Pau Calero Figueras
Pau Calero i Figueras és un apassionat del cap de Creus i de les activitats a la natura. L’any 2000, amb l’objectiu d’ensenyar el caiac
de mar d’una manera segura, va crear SK KAYAK, una empresa que col·labora amb el projecte de turisme ornitològic Iberaves, de
SEO/BirdLife, amb el projecte Dofins de Tramuntana, de l’organització Submon, i amb la Institució Altempordanesa per la Defensa i
Estudi de la Natura. Participa en el projecte WILDSEA Europe i en accions del Let’s Clean Up Europe, que anualment organitza
activitats solidàries per recollir fons per a entitats sense ànim de lucre. Té el distintiu d’Empresa Col·laboradora del Parc Natural del
Cap de Creus.
SK KAYAK organitza excursions en caiac per tota la Costa Brava i, des de fa uns anys, amb el seu equip (biòlegs, llicenciats en
INEFC, instructors de la Federació Catalana de Piragüisme i guies acreditats del Parc Natural del Cap de Creus), proposa experiències
per donar valor a la fauna i la flora mediterrànies i a la història marinera de Llançà, d’una manera sostenible i divertida. En Pau ha
dissenyat i guiat sortides d’snorkel, ornitologia, tast de vins, descoberta de flora, caiac contemplatiu, turisme, pesca, etc. i ha
organitzat viatges internacionals de multiactivitats col·laborant amb Viatges Viñolas a llocs com Groenlàndia o Baixa Califòrnia
(Mèxic).
En Pau és soci fundador de Monmar i del Pagaia Club de Caiac Cap de Creus, i forma part del Plenari de la Taula d’Ecoturisme de
Catalunya i del grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Cap de Creus. Ha col·laborat també en
el postgrau d’Ecoturisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i és soci fundador de Sommar.cat, una entitat que proposa
activitats de salut integral i promou la custòdia del territori. Diplomat en Turisme per la UdG (1999), va fer el Postgrau en Guiatge
Turístic de la UdG (2000) i el Postgrau en Valors Espirituals de la Natura de la UdG (2019).

Gerard Costa Orriols
Lent viatger per més de cinquanta països d’arreu del món, és amant de les grans muntanyes i la forma en què les diverses cultures
s’adapten al seu paisatge.
Ha conduït grups a peu, en moto i en 4x4 des del Sàhara fins a l’Himàlaia, i ha exercit d’emprenedor i guia terrestre durant els darrers
vint-i-cinc anys, especialment al Collsacabra on viu i dirigeix Anigami, SilenciosaMent, Biofilia i l’Associació Guies del Collsacabra.
És guia de boscos terapèutics Sèlvans FUdG, guia interpretatiu del patrimoni natural per la UAB, membre d’Interpret Europe,
Sèlvans Coop i Biosphere.

Ricard Fernàndez Molinet
Ricard Fernàndez és llicenciat en Ciències Geològiques per la UB i tècnic esportiu de muntanya mitjana.
Membre de l'Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM), Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM) i acreditat a la Unió
Internacional de Mountain Leaders (UIMLA), l'única que reconeix els tècnics de muntanya mitjana per treballar fora de l'Estat
espanyol.
La muntanya ha format part de la seva vida des de la infància en un agrupament escolta i posteriorment associat a diversos centres

excursionistes. Amant de l'escalada en roca, activitat que va iniciar a Montserrat, ha ascendit diverses muntanyes i ha realitzat
trekkings arreu del món. Membre de l'expedició al Broad Peak (8.047 metres) l'any 2014.
Col·labora com a formador en els cursos de Postgrau de Significats i Valors Espirituals de la Natura i de Guiatge en Boscos
Terapèutics de la Fundació UdG. Guia activitats incloses en els Màsters de Turisme Cultural de la UdG i d'Educació en Valors i
Ciutadania de la UB.
És bon coneixedor del Parc Natural de la Serra de Montsant, coordinador d'excursionisme de Guies de Montserrat i participa en la
Taula de Salut i Natura de Catalunya. És guia de boscos terapèutics a la Cooperativa Sèlvans. Fa més de trenta anys que condueix
grups per la muntanya.
Vocal de comunicació del Grup Cavall Bernat, entitat que aplega tots els escaladors que han pujat l'emblemàtica agulla montserratina.
És membre de l'equip habitual de col·laboradors del programa "El Pont de Mahoma" de Tarragona Ràdio, espai radiofònic degà a
l'Estat espanyol dedicat exclusivament al món de la muntanya. Autor del llibre Que bonica és la muntanya, de la popular col·lecció
Llibre de Motxilla de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Amant de tot allò relacionat amb Montserrat, massís que representa per a ell un paradigma del que es pot trobar a la muntanya.

Professorat
Sílvia Aulet Serrallonga
Sílvia Aulet és professora a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Després de cursar la llicenciatura en Turisme a la
Universitat de Toulouse-Le Mirail (Maîtrisse IUP Métiers du Transport, de l’Hôtellerie, du Tourisme) es va doctorar en Turisme per
la Universitat de Girona. La seva investigació s’ha centrat en l’àmbit del turisme cultural i el patrimoni, especialment en l’àmbit del
turisme espiritual i religiós i el turisme gastronòmic. Ha participat en diferents projectes d’investigació tant a nivell nacional com
internacional, entre els quals cal mencionar els projectes europeus ACCENT-Gastronomy, SPIRIT-Youth i INCOME. És membre del
Comitè Editorial de la International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, membre de la Càtedra Unitwin UNESCO
“Culture, Tourism and Development” i assessora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la
Universitat de Girona. Ha organitzat diversos cursos de formació de guies, com ara el curs d’especialització en Montserrat o el curs
de formació de guies del Baix Empordà.

Marta Burguet Arfelis
Marta Burguet i Arfelis és doctora en Pedagogia, professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i membre
del Grup de Recerca en Educació Moral de la mateixa universitat.
Professora de l'assignatura d'educació ambiental al Màster de Ciutadania i Valors.
Ha publicat diferents estudis sobre la pau, les relacions educatives i la natura i l’espiritualitat.

Pau Calero Figueras
Pau Calero i Figueras és un apassionat del cap de Creus i de les activitats a la natura. L’any 2000, amb l’objectiu d’ensenyar el caiac
de mar d’una manera segura, va crear SK KAYAK, una empresa que col·labora amb el projecte de turisme ornitològic Iberaves, de
SEO/BirdLife, amb el projecte Dofins de Tramuntana, de l’organització Submon, i amb la Institució Altempordanesa per la Defensa i
Estudi de la Natura. Participa en el projecte WILDSEA Europe i en accions del Let’s Clean Up Europe, que anualment organitza
activitats solidàries per recollir fons per a entitats sense ànim de lucre. Té el distintiu d’Empresa Col·laboradora del Parc Natural del
Cap de Creus.
SK KAYAK organitza excursions en caiac per tota la Costa Brava i, des de fa uns anys, amb el seu equip (biòlegs, llicenciats en
INEFC, instructors de la Federació Catalana de Piragüisme i guies acreditats del Parc Natural del Cap de Creus), proposa experiències
per donar valor a la fauna i la flora mediterrànies i a la història marinera de Llançà, d’una manera sostenible i divertida. En Pau ha
dissenyat i guiat sortides d’snorkel, ornitologia, tast de vins, descoberta de flora, caiac contemplatiu, turisme, pesca, etc. i ha
organitzat viatges internacionals de multiactivitats col·laborant amb Viatges Viñolas a llocs com Groenlàndia o Baixa Califòrnia
(Mèxic).
En Pau és soci fundador de Monmar i del Pagaia Club de Caiac Cap de Creus, i forma part del Plenari de la Taula d’Ecoturisme de
Catalunya i del grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Cap de Creus. Ha col·laborat també en
el postgrau d’Ecoturisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i és soci fundador de Sommar.cat, una entitat que proposa
activitats de salut integral i promou la custòdia del territori. Diplomat en Turisme per la UdG (1999), va fer el Postgrau en Guiatge

Turístic de la UdG (2000) i el Postgrau en Valors Espirituals de la Natura de la UdG (2019).

Gerard Costa Orriols
Lent viatger per més de cinquanta països d’arreu del món, és amant de les grans muntanyes i la forma en què les diverses cultures
s’adapten al seu paisatge.
Ha conduït grups a peu, en moto i en 4x4 des del Sàhara fins a l’Himàlaia, i ha exercit d’emprenedor i guia terrestre durant els darrers
vint-i-cinc anys, especialment al Collsacabra on viu i dirigeix Anigami, SilenciosaMent, Biofilia i l’Associació Guies del Collsacabra.
És guia de boscos terapèutics Sèlvans FUdG, guia interpretatiu del patrimoni natural per la UAB, membre d’Interpret Europe,
Sèlvans Coop i Biosphere.

Ricard Fernàndez Molinet
Ricard Fernàndez és llicenciat en Ciències Geològiques per la UB i tècnic esportiu de muntanya mitjana.
Membre de l'Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM), Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM) i acreditat a la Unió
Internacional de Mountain Leaders (UIMLA), l'única que reconeix els tècnics de muntanya mitjana per treballar fora de l'Estat
espanyol.
La muntanya ha format part de la seva vida des de la infància en un agrupament escolta i posteriorment associat a diversos centres
excursionistes. Amant de l'escalada en roca, activitat que va iniciar a Montserrat, ha ascendit diverses muntanyes i ha realitzat
trekkings arreu del món. Membre de l'expedició al Broad Peak (8.047 metres) l'any 2014.
Col·labora com a formador en els cursos de Postgrau de Significats i Valors Espirituals de la Natura i de Guiatge en Boscos
Terapèutics de la Fundació UdG. Guia activitats incloses en els Màsters de Turisme Cultural de la UdG i d'Educació en Valors i
Ciutadania de la UB.
És bon coneixedor del Parc Natural de la Serra de Montsant, coordinador d'excursionisme de Guies de Montserrat i participa en la
Taula de Salut i Natura de Catalunya. És guia de boscos terapèutics a la Cooperativa Sèlvans. Fa més de trenta anys que condueix
grups per la muntanya.
Vocal de comunicació del Grup Cavall Bernat, entitat que aplega tots els escaladors que han pujat l'emblemàtica agulla montserratina.
És membre de l'equip habitual de col·laboradors del programa "El Pont de Mahoma" de Tarragona Ràdio, espai radiofònic degà a
l'Estat espanyol dedicat exclusivament al món de la muntanya. Autor del llibre Que bonica és la muntanya, de la popular col·lecció
Llibre de Motxilla de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Amant de tot allò relacionat amb Montserrat, massís que representa per a ell un paradigma del que es pot trobar a la muntanya.

Jordi Longàs Mayayo
Doctor en Pedagogia. Llicenciat en Pedagogia i diplomat en Educació Social. És professor i investigador a la Facultat de Psicologia,
Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Alpinista i fotògraf, ha publicat catorze llibres amb les editorials Desnivel i Cossetània, dedicats a rutes a peu i amb esquís, així com
també al patrimoni natural i cultural dels Pirineus i Catalunya. Ha publicat més de cent articles a les revistes Desnivel, Grandes
Espacios, Mundo de los Pirineos i Vèrtex.
Té una llarga experiència en la iniciació d'infants i joves als esports de muntanya.

Pere Sunyer Martin
Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona (1993). Tècnic en Medi Ambient a la International University Study Center,
de Barcelona (1996), i en Sistemes d'Informació Geogràfica del programa de formació UNIGIS, de la Universitat de Girona (2002).
Tècnic d'esport base, especialitat en escalada en roca per la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Instructor de l'Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) i de l’Escuela Española de
Deportes de Montaña y Escalada.

Professor titular a temps complet de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (Mèxic) des de 2008, on imparteix les
assignatures Mapa del mundo actual, Diseño de investigación en Geografía, Fundamentos de Geografía histórica, Ordenamiento
territorial, Mapa de las Américas, Filosofía del tiempo y del espacio y geografía física, Mapa ambiental de México i,
especialment, Geografía de la montaña.
Entre 1999 i 2008 va ser professor a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
És remarcable la seva tasca de recerca i consultoria, així com una infinitat de publicacions acadèmiques i llibres. Té una àmplia
experiència en l'organització de congressos, seminaris i tallers, on també participa activament.
La seva gran experiència en muntanya i escalada li ha proporcionat un bagatge de coneixement que inspira i impregna bona part de la
seva tasca docent i de recerca.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Guiatge en Entorns Naturals i Paisatges Culturals
Inici curs: 06/04/2021
Data darrera sessió presencial: 02/05/2021
Fi curs: 02/05/2021
Data tancament acta avaluació: 10/05/2021

Calendari
Data
6/4/2021

7/4/2021

8/4/2021

9/4/2021

12/4/2021

13/4/2021

14/4/2021

15/4/2021

16/4/2021

17/4/2021

18/4/2021

19/4/2021

20/4/2021

21/4/2021

Lloc
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 1)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 1)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 1)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 1)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 1)
Taula Rodona per
videoconferència
(Mòdul 1)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 2)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 2)
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Muntanya a
Montserrat
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Muntanya a
Montserrat
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Muntanya a
Montserrat
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 2)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 2)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 2)

Inici matí

Fi matí

8:00

14:00

8:00

16:00

Inici tarda
18:00

Fi tarda
20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

16:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

16:00

21:00

15:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

22/4/2021

23/4/2021

24/4/2021

25/4/2021

26/4/2021

27/4/2021

28/4/2021

29/4/2021

30/4/2021

3/5/2021

4/5/2021

5/5/2021

6/5/2021

7/5/2021

8/5/2021

9/5/2021
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Taula Rodona per
videoconferència
(Mòdul 2)
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Rural al Collsacabra
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Rural al Collsacabra
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Rural al Collsacabra
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 3)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 3)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 3)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 3)
Taula Rodona per
videoconferència
(Mòdul 3)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 4)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 4)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 4)
Sessió per
videoconferència
(Mòdul 4)
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Mar al Cap de Creus
Sessió pràctica
presencial - Mòdul
Mar al Cap de Creus
Sessió pràctica
presencial Mòdul Mar
al Cap de Creus +
Taula Rodona Mòdul
4

8:00

14:00

8:00

16:00

8:00

14:00

8:00

16:00

18:00

20:00

16:00

21:00

15:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

18:00

20:00

16:00

21:00

15:00

20:00

