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APLICACIÓN DA INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO COMO ESTRATEXIA DE
COMUNICACIÓN E INSTRUMENTO DE XESTIÓN
“A interpretación do patrimonio é o arte de revelar in situ o significado do legado natural, cultural ou
histórico ao público que visita eses lugares no seu tempo de lecer” (AIP Asociación para a Interpretación do
Patrimonio).
Entendendo a Interpretación do Patrimonio como un arte, trátase de transmitir sensacións,
sentimentos relevantes ao público, e despertar actitudes positivas para a conservación e o coñecemento do
noso patrimonio.
Segundo o Real Decreto 1224/2009 de Recoñecemento das competencias laborais, estas
competencias poderán acreditarse mediante vias formais de formación, vías non formais e mediante a
experiencia laboral. Conforme a este decreto, calquera persoa que desexe acreditarse como Interprete do
Patrimonio ou Educadora Ambiental deberá xustificar a súa experiencia laboral ou a realización de Unidades
de Competencia por calquera das vias indicadas.
É por este motivo que dende Amigos da Terra queremos promover esta oferta formativa en base a
cursos adaptados á Cualificación Profesional “Interpretación e educación ambiental”.

Contidos do curso:

1. Identificación da disciplina de interpretación do patrimonio








Ámbitos de actuación da interpretación do patrimonio
Obxectivos e funcións
Principios da interpretación do patrimonio
Técnicas para o desenvolvemento da interpretación
Medios ou soportes
Boas prácticas na interpretación do patrimonio

2. Aplicación e recoñecemento da planificación interpretativa básica




Procedemento de elaboración dun medio ou soporte para a interpretación do patrimonio
Características xerais dos itinerarios interpretativos
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Transformación de itinerarios interpretativos en sendeiros didácticos
A interpretación do patrimonio e o uso público

3. Actuación do/a profesional da interpretación do patrimonio e a educación ambiental
•
•
•

Funcións e rol
Procedementos e dinámicas de actuación
Criterios para a autoevaluación e mellora do/a profesional

Destinatarios/as:

•

Educadores/as ambientais

•

Guías de turismo

•

Axentes de desenvolvemento local

•

Persoas interesadas nos contidos do curso

Información e Inscricións:
986 125 171
info@ascorcerizas.com
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