Significats i Valors Espirituals de la
Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i
Integració
7a Edició
Codi: 212025
Tipologia: Curs de postgrau
Crèdits: 15.00
Idioma: Català
Data d'inici: 12/11/2021
Data darrera sessió presencial: 03/07/2022
Data de finalització: 22/07/2022
Horari: 4 caps de setmana, des de les 16 h del divendres fins a les 18 h del diumenge Presentació i Defensa del Treball Final de
Postgrau: 22 de juliol de 2022. Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a motius aliens a la
Fundació, el curs s'hauria de posposar fins que es pogués fer presencialment.
Lloc de realització: Casa d'Espiritualitat d'El Miracle
Places: 25

Preus i descomptes
Preu: 1.995 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
1.895,25€ (400 € Preinscripció + 1.495,25 € Matricula)
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
1.895,25€ (400 € Preinscripció + 1.495,25 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de

l’empresa).
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
1.695,75€ (400 € Preinscripció + 1.295,75 € Matricula)
10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
1.795,50€ (400 € Preinscripció + 1.395,50 € Matricula)

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
08/10/2021

Hora
16:00

Lloc
Facultat de Lletres. Sala de Juntes.

Raons per fer el curs
Raons personals: Adquirir o desenvolupar les capacitats per poder percebre, entendre i gaudir dels valors i significats
espirituals de la Natura.
Raons professionals: Adquirir les capacitats i habilitats personals per facilitar a altres persones l’accés als valors
espirituals de la Natura, i introduir aquests criteris i elements en la pràctica professional i en l’organització on es
desenvolupa l’activitat, sigui per la via de la responsabilitat social corporativa o altres.
Aquestes capacitats i habilitats tenen una gran versatilitat, i es poden aplicar i acoblar a professions i activitats molt
diverses, mentre estiguin vinculades directament o indirecta amb la Natura, des de jardins fins a parcs o espais naturals,
siguin o no protegits.

L'import del curs inclou l'allotjament i els àpats dels 4 caps de setmana.

Presentació
A tot Europa augmenta l’interès pels significats i valors espirituals de la natura, tant d’una manera general com, especialment, per
determinats llocs i paisatges. A Catalunya també creix el nombre de persones que se senten atretes per indrets o paisatges particulars
connectats amb aquests valors, ja sigui al marge de qualsevol creença religiosa com des de les diverses confessions religioses que hi
ha al país. Com altres recursos fràgils, no n’hi ha prou amb identificar i valoritzar els elements que tenen valor espiritual, també cal
comunicar-los i gestionar-los adequadament. Aquest serà el primer curs universitari a Catalunya que aborda aquest tema; i es proposa
fer-ho d’una manera rigorosa i inclusiva, des d’un punt de vista teòric i aplicat alhora, orientat a la formació de professionals
qualificats. El postgrau oferirà també un espai de reflexió, formació i difusió sobre les raons últimes per les quals ens comprometen a
favor de la natura, i de les implicacions en l’ètica personal i col·lectiva, en línia amb l’anomenada ecologia pregona, a l’hora
d’integrar-les en el funcionament quotidià de les organitzacions i entitats, ja siguin públiques, privades o del tercer sector.
*La programació que es presenta és la de l'edició anterior. En funció de la disponibilitat del professorat poden haver-hi alguns canvis.

Objectius
En relació amb els significats dels valors espirituals de la natura, l’estudiant serà capaç de:
Ser capaç d’identificar, caracteritzar i descriure els SVEN
Conèixer el paper dels SVEN en les diferents tradicions espirituals de la humanitat.
Aprendre i experimentar les diferents actituds que cal posar en joc per viure els SVEN
Saber interpretar els SVEN
Integrar els SVEN en la pràctica professional i les organitzacions
Posar en valor els SVEN en la salut integral

Viure els cicles estacionals i diaris de la natu

Sortides professionals
Totes aquelles professions en què l’interès per descobrir, reconèixer i viure els valors i significats espirituals de la natura pugui
constituir un valor afegit en les seves activitats: guies turístics, guies de muntanya o de natura, professionals de l’educació ambiental
o de la interpretació del patrimoni natural (els espais naturals protegits cobreixen el 30% de Catalunya), serveis d’atenció al públic en
llocs de valor espiritual, responsables i monitors d’esplai, així com professionals de la salut. També persones vinculades a les
organitzacions que treballen aquests temes i que volen integrar aquesta dimensió immaterial de la natura en la seva entitat, unitat o
activitat.

A qui s' adreça
Guies turístics de natura, guies excursionistes o d’escalada, i altres activitats que es desenvolupen en ambients naturals.
Professionals de l’educació ambiental.
Professionals de la interpretació del patrimoni natural i cultural associat.
Gestors i responsables del patrimoni natural (espais natural protegits).
Responsables i monitors de grups d’esplai.
Docents interessants en la temàtica, com ara els vinculats a models escolars alternatius o activitats educatives no reglades
relacionades.
Professionals de la salut interessats en els efectes terapèutics que els valors immaterials de la natura tenen en determinades
patologies.
Persones que desenvolupen activitats en organitzacions vinculades a les professions esmentades que desitgin introduir aquests
valors i significats espirituals de la natura en el seu funcionament intern i extern.

Requisits d'admisió
Titulació universitària.
S’admetran professionals sense titulació universitària interessats en la temàtica del curs; aquests, però, només rebran un
certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per
la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Informació relacionada
El Diari Ara dedica un article per parlar de la importància del vincle entre l'ecologia i l'espiritualitat: “Aprendre els valors espirituals
de la natura”.

Pla d'estudis
Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Tardor (Del 12 al 14 de
novembre)
Divendres 12 (Contemplació de la posta de sol)
15:30-16:00 Arribada i assignació d’habitacions?
16:00-16:45 Benvinguda al Miracle i passejada pels llocs sants
16:45-17:45 Presentació dels alumnes i del programa del cap de setmana
17:45-18:45 «La tardor i els seus símbols»
19:30-20:45 «Què són els valors?»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Acord sobre les pautes del cap de setmana

Dissabte 13 (Contemplació de la sortida i la posta de sol)
7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-10:45
«Els SVEN en les tradicions indígenes. Una visió mundial»
10:45-11:45 «Els SVEN en la tradició taoista»
11:45-13:45 Taller «El cel i la terra a la tardor»
14:00 Dinar
15:00-16:00 Descans
16:00-18:00 «La veu dels poetes a la tardor»
18:00-19:00 «Els SVEN en les tradicions indígenes amazòniques»
19:45-20:45 «Com integrar els valors a les organitzacions?»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Compartir vivències sobrela natura i l’espiritualitat a la vora del foc

Diumenge 14 (Contemplació de la sortida del sol)
7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-11:45 «Terra, anima mundi, gaia: la terra és viva?»
12:45-13:45 «Cap a on anem? El conflicte entre la tecnocràcia i la vida»
14:00 Dinar
15:00-15:30 Recollida de les habitacions
16:00 Síntesi final i comiat

Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a l'Hivern (De l'11 al 13 de febrer)
Divendres 11 (Contemplació de la posta de sol)
15:30-16:00 Arribada i assignació d’habitacions?
16:00-16:45 Presentació del programa i recapitulació del mòdul anterior
16:45-17:45
«L’hivern i els seus símbols»
17:45-18:45
«Com introduir els SVEN a les activitats I»
19:30-20:45 «Com introduir els SVEN a les activitats II»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Activitat nocturna
Dissabte 12 (Contemplació de la sortida i la posta de sol)
7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-11:30 «L’hinduisme i el budisme»
11:45-13:45 «El pelegrinatge»
11:30-13:45
Taller «El cel i la terra a l’hivern»
14:00 Dinar
15:00-16:00
Descans
16:00-18:00 «La veu dels poetes a l’hivern»
18:00-19:00 «La vivència de la muntanya I»
19:45-20:45 «La vivència de la muntanya II»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Activitat nocturna
Diumenge 13 (Contemplació de la sortida del sol)
7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-11:45
«Els SVEN en la tradició judeocristiana»
11:45-12:45
«Sant Francesc»

12:45-13:45
«Hildegarda»
14:00 Dinar
15:00-15:30 Recollida de les habitacions
16:00 Síntesi final i comiat

Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a la Primavera (Del 13 al 15 maig)
Divendres 13 (Contemplació de la posta de sol)
15:30-16:00
Arribada i assignació d’habitacions?
16:00-16:45 Presentació del programa i recapitulació del mòdul anterior
16:45-17:45
«La primavera i els seus símbols»
17:45-18:45 «De la nit a l’albada»
19:30-20:45
«Les actituds»
20:45 Sopar
21:45-22:45 «La nit»

Dissabte 14 (Contemplació de la sortida i la posta de sol)
7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00 Esmorzar
9:45-11:45 «Els significats i valors de la natura en l’islam»
11:30-13:45 «El jardí de la contemplació I»
14:00
Dinar
15:00-16:00
Descans
16:00-18:00
«La veu dels poetes a la primavera»
18:00-19:00
«El jardí de la contemplació II»
19:45-20:45 «La freqüentació de la natura i els SVEN»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Activitat nocturna

Diumenge 15
9:00 Esmorzar
11:45-12:45
Taller «Entre el cel i la terra a la primavera»
14:00 Dinar
15:00-15:30 Recollida de les habitacions
16:00 Síntesi final i comiat

Viure els Significats i Valors Espirituals de la Natura a l'Estiu (de l'1 al 3 de juliol)
Divendres 1 (Contemplació de la posta de sol)
15:30-16:00 Arribada i assignació d’habitacions?
16:00-16:45 Presentació del programa i recapitulació del mòdul anterior
16:45-17:45 «L’estiu i els seus símbols»
17:45-18:45 «Com incorporar els SVEN a les institucions I»
19:30-20:45 «Com incorporar els SVEN a les institucions II»
20:45 Sopar
21:45-22:45 Activitat nocturna

Dissabte 2 (Contemplació de la sortida i la posta de sol)

7:30 Meditació musical a Sant Gabriel
9:00
Esmorzar
9:45-13:45 Taller «Com planificar la vivència dels SVEN»
14:00 Dinar
15:00-16:00
Descans
16:00-18:00
«La veu dels poetes a l’estiu»
18:00-19:00 «El paper del guia»
19:45-20:45 «Muntanyes sagrades del món»
21:45-22:45 Activitat nocturna

Diumenge 3
9:00 Esmorzar
9:45-13:45 «Amarar-se dels arbres»
14:00 Dinar
15:00-15:30 Recollida de les habitacions
16:00 Síntesi final i comiat

Treball final del postgrau
El treball final del curs podrà tenir un enfocament territorial, és dir, orientat a la integració dels valors i significats espirituals de la
natura en un espai natural protegit determinat, o bé un enfocament organitzatiu, orientat a la incorporació d’aquests valors en una
organització que desenvolupi la seva activitat en espais naturals.
Els alumnes que escullin la primera opció i treballin en espais naturals podran desenvolupar els projectes al lloc de treball. La resta
podrà escollir entre alguns dels espais naturals de reconegut valor espiritual de Catalunya, amb els quals el curs haurà establert acords
prèviament.
Aquells que escullin la segona opció hauran d’elaborar una proposta viable que es pot adreçar a aspectes organitzatius, a programes o
activitats concretes, sempre que estigui fonamentada en el treball de camp, les entrevistes, etc.
Una tercera alternativa, per als alumnes que tenen una motivació personal més que no pas professional, és ampliar algun dels temes
tractats a les sessions teòriques, de comú acord amb el director o coordinador del curs.

Titulació
Curs de Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració per la Universitat de
Girona.
* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
** Pendent d'aprovació per la UdG
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per
la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Metodologia
El treball final del curs podrà tenir un enfocament territorial, és dir, orientat a la integració dels valors i significats espirituals de la
natura en un espai natural protegit determinat, o bé un enfocament organitzatiu, orientat a la incorporació d’aquests valors en una
organització que desenvolupi la seva activitat en espais naturals.
Els alumnes que escullin la primera opció i treballin en espais naturals podran desenvolupar els projectes al lloc de treball. La resta
podrà escollir entre alguns dels espais naturals de reconegut valor espiritual de Catalunya, amb els quals el curs haurà establert acords
prèviament.
Aquells que escullin la segona opció hauran d’elaborar una proposta viable que es pot adreçar a aspectes organitzatius, a programes o

activitats concretes, sempre que estigui fonamentada en el treball de camp, les entrevistes, etc.
Una tercera alternativa, per als alumnes que tenen una motivació personal més que no pas professional, és ampliar algun dels temes
tractats a les sessions teòriques, de comú acord amb el director o coordinador del curs.

Sistema avaluació
Cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives del curs i aprovar el treball final de postgrau.

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
Roger Canadell
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre l’obra poètica i periodística de Josep Anselm Clavé.
És professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, al Grau de Llengua i Literatura Catalanes i al Màster d’Estudis Catalans.
Especialitzat en literatura i cultura catalana del segle XIX, dinamitza el taller de «Poesia i natura» en el curs Natura i Espiritualitat
d’El Miracle (Solsonès).

Josep Gordi Serrat
(www.josepgordiarbresipaisatge.cat). Nascut a Mollet del Vallès el 1959. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona i doctorat en Geografia per la mateixa universitat; Màster d’Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professor de Geografia a la Universitat de Girona des del 1990. Dins del marc de la Universitat de Girona, i
en recerca, s’ha dedicat, sobretot, a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre la societat i el bosc i al planejament territorial des
d’un punt de vista ambiental i paisatgístic. Dins de l’àmbit de les relacions societat-bosc té les publicacions següents: Boscos i brolles
del Vallès, publicat el 1984, i Passejades pels boscos de Catalunya, publicat el 2000. Ha coordinat els següents cursos d’estiu de la
Universitat de Girona: Problemàtica Actual dels Boscos de l’Àrea Mediterrània, el 1995; L’Ordenació dels Boscos Mediterranis, el
1996; Bosc i Territori, el 1998; Els Paisatges Forestals, Història, Cultura i Geografia, el 1999, i Els Paisatges Forestals de la
Muntanya Mediterrània, Biogeografia i Cultura, el 2000. És autor dels llibres Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors
culturals i espirituals (2011) i Natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, deu passejades i deu consells per viure la natura amb
plenitud (2013).

Santi López-Villa
Psicòleg, consultor en recursos humans i psicologia de les organitzacions, coach i escriptor, amb una dilatada experiència professional
en organitzacions privades i públiques, i un vincle personal amb la natura, que integra en els seus mètodes i tallers.

Xènia Ros
Terapeuta Gestalt, professora de Qi Gong i co-creadora de l'Escola de Qi Gong "Ona de Jade" que fonamenta les pràctiques en relació
a les estacions com a part curativa d’aquesta medicina ancestral (www.taosilvestre.com). Ha treballat com educadora ambiental al
Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà. És membre del cercle de Remeiers i Remeieres de Catalunya amb la intenció de seguir
buscant camins de saviesa i espiritualitat units a la Terra, i corresponsable de la formació “El Viatge de la Dona Cíclica” que vincula
els cicles vitals de les dones amb els de la natura.

Coordinació
Professorat
Marta Aymerich
Llicenciada en periodisme, estudia de música al Conservatori i al Liceu de Barcelona, i es forma en música clàssica hindustani i
cant dhrupad. Rep formacions en Feng Shui, Geobiologia, Astrologia terapèutica, Naturopatia i Bioacústica. Al 2013 obra a Barcelona
la Sala Armónia, on fa teràpies bioenergètiques i concerts harmonitzants.

Audrey Barceló
Psicòloga, infermera, especialista en acompanyament espiritual a la Université de Neuchâtel, especialista en Mística a la Universidad
de la Mística d’Àvila i membre de l’equip de recerca de la Universitat Internacional de la Pau i de la Universitat Holística
Internacional de Brasília.

Roger Canadell
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre l’obra poètica i periodística de Josep Anselm Clavé.
És professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, al Grau de Llengua i Literatura Catalanes i al Màster d’Estudis Catalans.
Especialitzat en literatura i cultura catalana del segle XIX, dinamitza el taller de «Poesia i natura» en el curs Natura i Espiritualitat
d’El Miracle (Solsonès).

Raül Corominas Neiro
Especialista en gestió forestal, jardineria i poda en alçada. Alpinista, escalador, explorador i viatger. Ha realitzat projeccions i
conferències arreu del país sobre les experiències en solitari a les grans muntanyes del món.

Laura de Castellet
Viscal Solsonès, encara que vaigpassarla infantesa a SantJoan les Fonts,d’onera originariel meuavi, i fentexcursionsarreude
la Garrotxa.EmvaigllicenciarBellesArtsi emdedico professionalmenta la il·lustraciói
el còmic, sovintde caràcterhistòric,perquèsemprem’haatretel passati el patrimonique ensha deixat; per aixòtambé emguanyola vida en
el mónde l’estudi, la divulgacióo la gestiódel Patrimoni, a mésde dedicar-me, per gust, a la música i el cant.

Ricard Fernández
Llicenciat en Ciències Geològiques (UB). Guia de mitja muntanya de la UIMLA i coordinador d’excursionisme a Guies de
Montserrat SL. Guia de boscos terapèutics i col·laborador de l’Associació Sèlvans. Ha escalat i caminat per algunes de les principals
serralades del món: els Pirineus, els Alps, els Andes de Bolívia, l’Aconcagua, l’Himàlaia, el Karakorum, la Patagònia, Kenya, el
Kilimanjaro, Nova Zelanda... Autor del llibre de narrativa curta d’humor Que bonica és la muntanya (PAMSA, 1989) i col·laborador
habitual del programa de ràdio El Pont de Mahoma de Tarragona Ràdio. Alumne de la primera promoció del postgrau Significats i
Valors Espirituals de la Natura (SVEN).

Josep Gordi Serrat
(www.josepgordiarbresipaisatge.cat). Nascut a Mollet del Vallès el 1959. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona i doctorat en Geografia per la mateixa universitat; Màster d’Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professor de Geografia a la Universitat de Girona des del 1990. Dins del marc de la Universitat de Girona, i
en recerca, s’ha dedicat, sobretot, a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre la societat i el bosc i al planejament territorial des
d’un punt de vista ambiental i paisatgístic. Dins de l’àmbit de les relacions societat-bosc té les publicacions següents: Boscos i brolles
del Vallès, publicat el 1984, i Passejades pels boscos de Catalunya, publicat el 2000. Ha coordinat els següents cursos d’estiu de la
Universitat de Girona: Problemàtica Actual dels Boscos de l’Àrea Mediterrània, el 1995; L’Ordenació dels Boscos Mediterranis, el
1996; Bosc i Territori, el 1998; Els Paisatges Forestals, Història, Cultura i Geografia, el 1999, i Els Paisatges Forestals de la
Muntanya Mediterrània, Biogeografia i Cultura, el 2000. És autor dels llibres Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors
culturals i espirituals (2011) i Natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, deu passejades i deu consells per viure la natura amb
plenitud (2013).

Santi López-Villa

Psicòleg, consultor en recursos humans i psicologia de les organitzacions, coach i escriptor, amb una dilatada experiència professional
en organitzacions privades i públiques, i un vincle personal amb la natura, que integra en els seus mètodes i tallers.

Gemma Polo Pujol
Diplomada en Ciències Religioses, Desenvolupament Internacional i Agricultura. Apicultora, pelegrina, poeta i mare. Va viure a
l'Índia durant una dècada i és cofundadora d’Open Dharma a Europa. Va crear Dharmaloca, un ecocentre de retirs a la serra del
Montsant. Ofereix acompanyament espiritual, recessos de descans profund i pelegrinatges a la natura des del 2002. Juntament amb la
seva parella, Sophia Style, ha creat el curs Dona Medicina: un viatge al teu centre, i la formació Facilitadora i guia de rituals. És
l’autora del llibre Hi ha llum i només llum: ensenyances per il·luminar el teu camí interior (2020).

Xènia Ros
Terapeuta Gestalt, professora de Qi Gong i co-creadora de l'Escola de Qi Gong "Ona de Jade" que fonamenta les pràctiques en relació
a les estacions com a part curativa d’aquesta medicina ancestral (www.taosilvestre.com). Ha treballat com educadora ambiental al
Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà. És membre del cercle de Remeiers i Remeieres de Catalunya amb la intenció de seguir
buscant camins de saviesa i espiritualitat units a la Terra, i corresponsable de la formació “El Viatge de la Dona Cíclica” que vincula
els cicles vitals de les dones amb els de la natura.

Maria Teixidó Pujol
Formada en medicina tradicional amazònica(MTA). Graduada en Educació Social. Postgraduada en Valors i Significats Espirituals de
la Natura. Terapeuta de biodinàmica craniosacral i tècnica en cures auxiliars d’infermeria, treballa en l’àmbit social i sanitari des del
1999.
És membre de LaVallVerda des de la seva creació. De mare remeiera, el 2001 inicia el seu procés de formació en MTA amb mestres
de l’ètnia shipibo-conibo durant estades a l’Amazònia peruana on fa dietes de plantes i arbres amazònics. Posteriorment, desenvolupa
aquesta pràctica amb plantes autòctones de la nostra terra.
Actualment treballa en l’acompanyament de processos personals amb plantes de Catalunya i l'Amazònia.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Facultat de Lletres

Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i
Integració
Inici curs: 12/11/2021
Data darrera sessió presencial: 03/07/2022
Fi curs: 22/07/2022
Data tancament acta avaluació: 01/09/2022

Sessions Informatives
Data
08/10/2021

Sessió informativa 1

Hora
16:00

Lloc
Facultat de Lletres. Sala de Juntes.

Calendari
Data
12/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
11/2/2022
12/2/2022
13/2/2022
13/5/2022
14/5/2022
15/5/2022
17/6/2022
1/7/2022
2/7/2022
3/7/2022
22/7/2022
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Lloc

Presentació TFP

Inici matí

Fi matí

09:30
09:00

14:00
13:00

09:30
09:00

14:00
13:00

09:30
09:00

14:00
13:00

09:30
09:00

14:00
13:00

Inici tarda
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Fi tarda
20:30
20:30
18:00
20:30
20:30
18:00
20:30
20:30
18:00
19:00
20:30
20:30
18:00
19:00

