
 

DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER

 

 

PRESENTACIÓ 

Curs dirigit a persones, entitats i empreses que 
l’espai natural protegit . Aquesta formac
Ter i del Freser i poder  desenvolupar 
escolars i de lleure al Parc Natural.  

 

FORMAT DEL CURS 

El curs està dividit en 5 blocs, que es poden cursar de forma independent i en diferents edicions del curs

 
Bloc comú: Espais Naturals de 
Protecció Especial 
Bloc específic del PNCTF:  
Gestió i Conservació  
Bloc específic del PNCTF:  
Patrimoni cultural 
Bloc específic del PNCTF:  
Patrimoni Natural 
Bloc específic del PNCTF:  
Paper del guia interpretador 

Total (hores) 
 

La formació, tant la teòrica com les sortides, 
sanitària així ho permetin. 

 

EDICIONS 2021 

Durant la tardor del 2021 es realitzaran dues edicions del curs

1a. Edició Curs de Bon Coneixedor del PNCTF

2a. Edició Curs de Bon Coneixedor del PNCTF

 Malgrat que els 5 blocs es poden cursar de forma independent i en diferents edicions
edició és prioritzarà als alumnes que 
assegurar que, en cas de que un alumne s
totalitat dels blocs inscrits. 

  

 

 

CURS DE BON CONEIXEDOR  

DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER

entitats i empreses que realitzen o vulguin realitzar la seva activitat professional
Aquesta formació és essencial per tenir un bon coneixement de les Capçaleres del 

desenvolupar de forma rigorosa activitats de visita i descoberta amb grups turístics, 
 

que es poden cursar de forma independent i en diferents edicions del curs

Aula Sortides/visites 

10 hores - 

14 hores 2 hores 

12 hores 12 hores 

6 hores 28 hores 

16 hores - 

56 hores 44 hores 

tant la teòrica com les sortides, seran presencials, sempre i quan les mesures de prevenció 

Durant la tardor del 2021 es realitzaran dues edicions del curs: 

Curs de Bon Coneixedor del PNCTF:  del 27 de setembre al 21 d’octubre del 2021

Coneixedor del PNCTF:  del 25 d’octubre al 17 de novembre del 2021

poden cursar de forma independent i en diferents edicions
alumnes que facin el màxim de blocs de la mateixa edició. Per tant no es pot 

un alumne s’inscrigui en diversos blocs en edicions diferents

 

DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 

ar la seva activitat professional dins 
er tenir un bon coneixement de les Capçaleres del 
activitats de visita i descoberta amb grups turístics, 

que es poden cursar de forma independent i en diferents edicions del curs: 

Total 

10 hores 

16 hores 

24 hores 

34 hores 

16 hores 

100 hores 

, sempre i quan les mesures de prevenció 

octubre del 2021 

octubre al 17 de novembre del 2021 

poden cursar de forma independent i en diferents edicions del curs, en cada 
er tant no es pot 

en edicions diferents, pugui cursar la 



 

 

PROGRAMA 1a. EDICIÓ 
 

BLOC COMÚ ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Aquest bloc es convalida si es pot acreditar que s’ha realitzat algun curs de bon coneixedor en altres parcs 
naturals de Catalunya. 

Programa: 

 Dilluns 27 de setembre del 2021 
- Sistema d’espais naturals de protecció especial
- Normativa dels espais naturals de protecció especial (ENPE)
- Gestió dels espais naturals de protecció especial (ENPE)

 Dimarts 28 de setembre del 2021 de 15
- Ús públic dels espais naturals de 

- Patrimoni natural 
- Patrimoni cultural 

Preu del bloc comú: 10,00€ (inclou part de la doc

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  GESTIÓ I CONSERVACIÓ

Programa: 

 Dimecres 29 de setembre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la 
- El PNCTF dins del Sistema ENP: Història de la seva protecció i valors més singulars
- Normativa del PNCTF: Vigilància i seguiment del Medi Natural
- Gestió del PNCTF: Actuacions de gestió i conservació del PNCTF

 Dimecres 29 de setembre del 2021 de 15:
- Visita al Centre d’Informació i d’Interpretació del
- Gestió del PNCTF: Reserva N
- L’ús públic al PNCTF 

 Dijous 30 de setembre del 2021 de 
- Activitats econòmiques al PN

- Geografia, població i economia del Parc Natural i el Ripollès
- Sector primari 
- Sector agroalimentari 

 Dijous 30 de setembre del 2021 de 15h a 18:00h a la 
- Visita al Centre d’Informació del PNCTF de 
- Activitats econòmiques al PNCTF

- Sector terciari 
- Compatibilització de les activitats econòmiques en l'espai natural protegit

Preu del bloc específic  PNCTF: Gestió i conservació
desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars

ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE CATALUNYA 

ida si es pot acreditar que s’ha realitzat algun curs de bon coneixedor en altres parcs 

 de 15:00h a 20:00h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser)
d’espais naturals de protecció especial (ENPE) 

espais naturals de protecció especial (ENPE) 
espais naturals de protecció especial (ENPE) 

del 2021 de 15:00h a 20:00h al Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon)
espais naturals de protecció especial (ENPE) 

€ (inclou part de la docència) 

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  GESTIÓ I CONSERVACIÓ 

del 2021 de 9:30h a 13:30h a la Casa de Núria (Queralbs)
El PNCTF dins del Sistema ENP: Història de la seva protecció i valors més singulars

: Vigilància i seguiment del Medi Natural 
Actuacions de gestió i conservació del PNCTF 

del 2021 de 15:00h a 20:00h a la Casa de Núria (Queralbs)
Visita al Centre d’Informació i d’Interpretació del PNCTF de Queralbs  

Nacional de Caça Freser-Setcases i les Reserves Fluvials de Pesca

de setembre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases
Activitats econòmiques al PNCTF (1): 

Geografia, població i economia del Parc Natural i el Ripollès 

 

Dijous 30 de setembre del 2021 de 15h a 18:00h a la Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases
Visita al Centre d’Informació del PNCTF de Setcases  

tivitats econòmiques al PNCTF (2): 

Compatibilització de les activitats econòmiques en l'espai natural protegit

PNCTF: Gestió i conservació:  20,00€ (inclou part de la docència
desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars) 

ida si es pot acreditar que s’ha realitzat algun curs de bon coneixedor en altres parcs 

(Ribes de Freser) 

Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon) 

Casa de Núria (Queralbs) 
El PNCTF dins del Sistema ENP: Història de la seva protecció i valors més singulars 

Casa de Núria (Queralbs) 

Setcases i les Reserves Fluvials de Pesca 

Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases 

Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases 

Compatibilització de les activitats econòmiques en l'espai natural protegit 

ència, no els 
  



 

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI CULTURAL

Programa: 

 Dilluns 4 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h 
- Patrimoni cultural del Ripollès: Generalitats
- Prehistòria i història antiga: poblats transhumants altimontans i abrics
- Edat Mitjana: A l’ombra dels grans monestirs. Patrimoni romànic

 Dilluns 4 d’octubre del 2021 de 15:00h a 
- Visites a diferents indrets amb patri

 Dimarts 5 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h
- Visita a les viles dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll

 Dimarts  5 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h al
- Visita al Museu Etnogràfic de Ripoll
- Edat moderna: La Farga catalana i època de conflictes bèl·lics 

- Edat contemporània: Naixement del turisme i la crisi del món rural

 Dimecres 6 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h
- Visites a diferents indrets amb patrimoni cu

 Dimecres  6 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h 
- Patrimoni immaterial: Camins, cançons i llegendes

- Espiritualitat i natura: Santuaris i boscos sanadors

Preu del bloc específic  PNCTF- Patrim
equipaments culturals, no els desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars)

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI NATURAL

Programa: 

 Dijous 7 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h a 
- Geologia del PNCTF 
- Hàbitats, flora i fauna del PNCTF

 Dimecres 13 d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h
- Sortida geològica a la Vall de Ribes

 Dijous 14 d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h
- Sortida geològica a la Vall de Cam

 Dilluns 18 d’octubre del 2021 de 9:
- Sortida estatge subalpí: pinedes de pi negre i pastures subalpines
- Sessió de bany de bosc 

 Dimarts  19 d’octubre del 2021 de 
- Sortida ambients de ribera: boscos de ribera de muntanya
- Sortida estatge montà: boscos caducifolis mixtos i rouredes humides

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI CULTURAL 

4 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h al Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon)
ltural del Ripollès: Generalitats 

Prehistòria i història antiga: poblats transhumants altimontans i abrics 
Edat Mitjana: A l’ombra dels grans monestirs. Patrimoni romànic 

4 d’octubre del 2021 de 15:00h a 19:00h 
Visites a diferents indrets amb patrimoni cultural de la Vall de Camprodon 

Dimarts 5 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h 
Visita a les viles dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll

5 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h al Museu Etnogràfic de Ripoll 
Museu Etnogràfic de Ripoll 

Edat moderna: La Farga catalana i època de conflictes bèl·lics  

Edat contemporània: Naixement del turisme i la crisi del món rural 

Dimecres 6 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h 
Visites a diferents indrets amb patrimoni cultural de la Vall de Ribes 

d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser)
Patrimoni immaterial: Camins, cançons i llegendes 

Espiritualitat i natura: Santuaris i boscos sanadors  

Patrimoni cultural:  30,00€ (inclou part de la docència
, no els desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars) 

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI NATURAL 

jous 7 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser))

Hàbitats, flora i fauna del PNCTF 

13 d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h 
Sortida geològica a la Vall de Ribes 

14 d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h 
Sortida geològica a la Vall de Camprodon 

d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h al Collet de les Barraques (Planoles)
Sortida estatge subalpí: pinedes de pi negre i pastures subalpines 

d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h a les gorges del Freser (Queralbs)
Sortida ambients de ribera: boscos de ribera de muntanya 
Sortida estatge montà: boscos caducifolis mixtos i rouredes humides 

Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon) 

Visita a les viles dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll 

 

(Ribes de Freser) 

ència i les entrades a 
 

(Ribes de Freser)) 

al Collet de les Barraques (Planoles) 

(Queralbs) 



 

 

 Dimecres 20 d’octubre del 2021 de 
- Tipologia de pastures i prats de dall del PNCTF
- Sortida estatge montà: pinedes de pi roig, rouredes seques i prats montans

 Dijous  21 d’octubre del 2021 de 
- Sortida estatge alpí: prats alpins, mulleres, tarteres i zones careneres

Preu del bloc específic  PNCTF- Patrimo
que caldrà fer en vehicles particulars)

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PAPER DEL GUIA INTERPRETADOR

Programa: 

 Dilluns 18 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h a la 
- Acollida, atenció de grups i conducció de grups
- Les arts escèniques al servei de la interpretació del patrimoni

 Dimarts  19 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h a la Casa Núria (Queralbs)
- Activitats inclusives al medi natural
- Normatives específiques a l’ENPE

 Dimecres 20 d’octubre del 2021 de 14:30h a 18:30h al refugi Els Estudis d’Espinavell (Molló)
- "Què, qui, com dels guies": diferents tipologies de guies, marc legal, competències i compatibilitats

 Dijous  21 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h  a la sala d’actes de l’ajuntament de 
- Eines didàctiques per a la interpretació del patrimoni: Educació ambiental, tipologia d’activitats i 

criteris de qualitat 
- Programa pedagògic, oferta d’activitats, it

Preu del bloc específic  PNCTF - Paper del guia interpretador

 

Aquest programa pot veure’s modificat a causa 
climatològiques adverses, en el cas de les sortides, o per l’aplicació de mesures sanitàries preventives durant 
el període de formació que impedeixin les sessions presencials
quines seran les noves dates i les modalitats de formació.

  

d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h a Espinavell (Molló) 
Tipologia de pastures i prats de dall del PNCTF 

rtida estatge montà: pinedes de pi roig, rouredes seques i prats montans 

d’octubre del 2021 de 9:00h a 14:00h  a Ulldeter (Setcases) 
Sortida estatge alpí: prats alpins, mulleres, tarteres i zones careneres 

Patrimoni natural:  30,00€ (inclou part de la docència, no els desplaçaments 
que caldrà fer en vehicles particulars) 

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PAPER DEL GUIA INTERPRETADOR 

Dilluns 18 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser)
Acollida, atenció de grups i conducció de grups 
Les arts escèniques al servei de la interpretació del patrimoni 

19 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h a la Casa Núria (Queralbs) 
Activitats inclusives al medi natural 

a l’ENPE per activitats esportives en el medi natural

Dimecres 20 d’octubre del 2021 de 14:30h a 18:30h al refugi Els Estudis d’Espinavell (Molló)
"Què, qui, com dels guies": diferents tipologies de guies, marc legal, competències i compatibilitats

21 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h  a la sala d’actes de l’ajuntament de 
Eines didàctiques per a la interpretació del patrimoni: Educació ambiental, tipologia d’activitats i 

Programa pedagògic, oferta d’activitats, itineraris interpretatius i equipaments del PNCTF

Paper del guia interpretador:  20,00€ (inclou part de la doc

veure’s modificat a causa de la disponibilitat dels docents, de condicions 
, en el cas de les sortides, o per l’aplicació de mesures sanitàries preventives durant 

que impedeixin les sessions presencials. En aquests casos, s’informar
les noves dates i les modalitats de formació. 

 

ència, no els desplaçaments 

reser) 

per activitats esportives en el medi natural 

Dimecres 20 d’octubre del 2021 de 14:30h a 18:30h al refugi Els Estudis d’Espinavell (Molló) 
"Què, qui, com dels guies": diferents tipologies de guies, marc legal, competències i compatibilitats 

21 d’octubre del 2021 de 15:30h a 19:30h  a la sala d’actes de l’ajuntament de Setcases 
Eines didàctiques per a la interpretació del patrimoni: Educació ambiental, tipologia d’activitats i 

ineraris interpretatius i equipaments del PNCTF 

€ (inclou part de la docència) 

condicions 
, en el cas de les sortides, o per l’aplicació de mesures sanitàries preventives durant 

s’informaria als inscrits de 



 

 

PROGRAMA 2a. EDICIÓ 
 

BLOC COMÚ ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE CATALUNYA

Aquest bloc es convalida si es pot acreditar que s’ha realitzat algun curs de bon coneixedor en altres parcs 
naturals de Catalunya. 

Programa: 

 Dilluns 25 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h a la 
- Sistema d’espais naturals de protecció especial
- Normativa dels espais naturals de protecció especial (ENPE)
- Gestió dels espais naturals de protecció especial (ENPE)

 Dimarts 26 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h al
- Ús públic dels espais naturals de pr

- Patrimoni natural 
- Patrimoni cultural 

Preu del bloc comú: 10,00€ (inclou part de la doc

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  GESTIÓ I CONSERVACIÓ

Programa: 

 Dimecres 27 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la 
- El PNCTF dins del Sistema ENP: Història de la seva protecció i valors més singulars
- Normativa del PNCTF: Vigilància i seguiment del Medi Natural
- Gestió del PNCTF: Actuacions de gestió i conservació del PNCTF

 Dimecres 27 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h a la 
- Visita al Centre d’Informació i d’Interpretació del PNC
- Gestió del PNCTF: Reserva N
- L’ús públic al PNCTF 

 Dijous 28 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la 
- Activitats econòmiques al PNCTF

- Geografia, població i economia del Parc Natural i el Ripollès
- Sector primari 
- Sector agroalimentari 

 Dijous 28 d’octubre del 2021 de 15h a 18:00h a la 
- Visita al Centre d’Informació del PNCTF de 
- Activitats econòmiques al PNCTF

- Sector terciari 
- Compatibilització de les activitats econòmiques en l'espai natural protegit

Preu del bloc específic  PNCTF: Gestió i conservació
desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars

ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE CATALUNYA 

alida si es pot acreditar que s’ha realitzat algun curs de bon coneixedor en altres parcs 

del 2021 de 15:00h a 20:00h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser)
d’espais naturals de protecció especial (ENPE) 

espais naturals de protecció especial (ENPE) 
espais naturals de protecció especial (ENPE) 

Dimarts 26 d’octubre del 2021 de 15:00h a 20:00h al Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon)
espais naturals de protecció especial (ENPE) 

€ (inclou part de la docència) 

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  GESTIÓ I CONSERVACIÓ 

’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la Casa de Núria (Queralbs) 
El PNCTF dins del Sistema ENP: Història de la seva protecció i valors més singulars

: Vigilància i seguiment del Medi Natural 
Actuacions de gestió i conservació del PNCTF 

del 2021 de 15:00h a 20:00h a la Casa de Núria (Queralbs)
Visita al Centre d’Informació i d’Interpretació del PNCTF de Queralbs  

Nacional de Caça Freser-Setcases i les Reserves Fluvials de Pesca

Dijous 28 d’octubre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases
Activitats econòmiques al PNCTF (1): 

Geografia, població i economia del Parc Natural i el Ripollès 

 

Dijous 28 d’octubre del 2021 de 15h a 18:00h a la Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases
Visita al Centre d’Informació del PNCTF de Setcases  

econòmiques al PNCTF (2): 

Compatibilització de les activitats econòmiques en l'espai natural protegit

PNCTF: Gestió i conservació:  20,00€ (inclou part de la docència
desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars) 

alida si es pot acreditar que s’ha realitzat algun curs de bon coneixedor en altres parcs 

(Ribes de Freser) 

Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon) 

 
El PNCTF dins del Sistema ENP: Història de la seva protecció i valors més singulars 

Casa de Núria (Queralbs) 

Setcases i les Reserves Fluvials de Pesca 

Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases 

Sala d’actes de l’ajuntament de Setcases 

Compatibilització de les activitats econòmiques en l'espai natural protegit 

ència, no els 
  



 

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI CULTURAL

Programa: 

 Dimarts 2 de novembre del 2021 de 9:30h a 13:30h al
- Patrimoni cultural del Ripollès: Generalitats
- Prehistòria i història antiga: poblats transhumants altimontans i abrics
- Edat Mitjana: A l’ombra dels grans monestirs. Patrimoni romànic

 Dimarts 2 de novembre del 2021 de 15:00h a 19:00h
- Visites a diferents indrets amb p

 Dimecres 3 de novembre del 2021 de 9:30h a 13:30h
- Visita a les viles dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll

 Dimecres 3 de novembre del 2021 
- Visita al Museu Etnogràfic de Ripoll
- Edat moderna: La Farga catalana i època de conflictes bèl·lics 

- Edat contemporània: Naixement del turisme i la crisi del món rural

 Dijous 4 de novembre del 2021 de 9:30h a 13:30h
- Visites a diferents indrets amb patrimon

 Dijous 4 de novembre del 2021 de 15:00h a 20:00h a la 
- Patrimoni immaterial: Camins, cançons i llegendes

- Espiritualitat i natura: Santuaris i boscos sanadors

Preu del bloc específic  PNCTF- Patrimoni cultural
equipaments culturals, no els desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars)

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI NATURAL

Programa: 

 Dilluns 8 de novembre del 2021 de 9:30h a 13:30
- Geologia del PNCTF 
- Hàbitats, flora i fauna del PNCTF

 Dimarts 9 de novembre del 2021 
- Sortida geològica a la Vall de Ribes

 Dimecres 10 de novembre del 2021 
- Sortida geològica a la Vall de

 Dijous 11 de novembre del 2021 de 9:00h a 14:00h 
- Sortida ambients de ribera: boscos de ribera de muntanya
- Sortida estatge montà: boscos caducifolis mixtos i rouredes humides

 Dilluns  15 de novembre del 2021 de 9:00h a 14:00h a Espinavell (Molló)
- Tipologia de pastures i prats de dall del PNCT
- Sortida estatge montà: pinedes de pi roig, rouredes seques i prats montans

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI CULTURAL 

2 de novembre del 2021 de 9:30h a 13:30h al Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon)
cultural del Ripollès: Generalitats 

Prehistòria i història antiga: poblats transhumants altimontans i abrics 
Edat Mitjana: A l’ombra dels grans monestirs. Patrimoni romànic 

2 de novembre del 2021 de 15:00h a 19:00h 
Visites a diferents indrets amb patrimoni cultural de la Vall de Camprodon 

bre del 2021 de 9:30h a 13:30h 
Visita a les viles dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll

bre del 2021 de 15:00h a 20:00h al Museu Etnogràfic de Ripoll
Museu Etnogràfic de Ripoll 

Edat moderna: La Farga catalana i època de conflictes bèl·lics  

Edat contemporània: Naixement del turisme i la crisi del món rural 

de 9:30h a 13:30h 
Visites a diferents indrets amb patrimoni cultural de la Vall de Ribes 

de 15:00h a 20:00h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser)
Patrimoni immaterial: Camins, cançons i llegendes 

Espiritualitat i natura: Santuaris i boscos sanadors  

trimoni cultural:  30,00€ (inclou par t de la docència
, no els desplaçaments que caldrà fer en vehicles particulars) 

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PATRIMONI NATURAL 

bre del 2021 de 9:30h a 13:30h a la Seu del PNCTF (Ribes de Freser))

Hàbitats, flora i fauna del PNCTF 

bre del 2021 de 9:00h a 14:00h 
Sortida geològica a la Vall de Ribes 

bre del 2021 de 9:00h a 14:00h 
Sortida geològica a la Vall de Camprodon 

bre del 2021 de 9:00h a 14:00h a les gorges del Freser (Queralbs)
Sortida ambients de ribera: boscos de ribera de muntanya 
Sortida estatge montà: boscos caducifolis mixtos i rouredes humides  

del 2021 de 9:00h a 14:00h a Espinavell (Molló) 
Tipologia de pastures i prats de dall del PNCTF 
Sortida estatge montà: pinedes de pi roig, rouredes seques i prats montans 

Centre Cultural de Cal Marquès (Camprodon) 

Visita a les viles dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll 

Museu Etnogràfic de Ripoll 

(Ribes de Freser) 

t de la docència i les entrades a 
 

(Ribes de Freser)) 

ser (Queralbs)  

 



 

 

 Dimarts  16 de novembre del 2021 de 9:00h a 14:00h
- Sortida estatge subalpí: pinedes de pi negre i pastures subalpines
- Sessió de bany de bosc 

 Dimecres  17 de novembre del 2021 de 
- Sortida estatge alpí: prats alpins, mulleres, tarteres i zones careneres

Preu del bloc específic  PNCTF- Patrimoni natural
que caldrà fer en vehicles particulars)

 

BLOC ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PAPER DEL GUIA INTERPRETADOR

Programa: 

 Dimecres 10 de novembre del 2021 de 1
- "Què, qui, com dels guies": diferents tipologies de guies, marc legal, competències i compatibilitats

 Dijous 11 de novembre del 2021 de 15:30h a 19:30h 
- Acollida, atenció de grups i conducció de grups
- Les arts escèniques al servei de la interpretació del patrimoni

 Dilluns  15 de novembre del 2021 de 15:30h a 19:30h  a la sala d’actes de l’ajuntament de 
- Eines didàctiques per a la interpretació del patrimoni: Educació ambiental, tipologia d’activitats i 

criteris de qualitat 
- Programa pedagògic, oferta d’activitats

 Dimarts  16 de novembre del 2021 de 15:30h a 19:30h 
- Activitats inclusives al medi natural
- Normatives específiques a l’ENPE

Preu del bloc específic  PNCTF - Paper del guia interpretador

 

Aquest programa pot veure’s modificat a causa de la disponibilitat dels docents, de condicions 
climatològiques adverses, en el cas de les sortides, o per l’aplicació de mesures sanitàries preventives durant 
el període de formació que impedeixin les sessions presencials. En aquests casos, s’informaria als inscrits de 
quines seran les noves dates i les modalitats de formació.

  

e del 2021 de 9:00h a 14:00h al Collet de les Barraques (Planoles)
Sortida estatge subalpí: pinedes de pi negre i pastures subalpines 

bre del 2021 de 9:00h a 14:00h  a Ulldeter (Setcases) 
Sortida estatge alpí: prats alpins, mulleres, tarteres i zones careneres 

rimoni natural:  30,00€ (inclou part de la docència, no els desplaçaments 
que caldrà fer en vehicles particulars) 

ESPECÍFIC DEL PNCTF:  PAPER DEL GUIA INTERPRETADOR 

bre del 2021 de 15:30h a 19:30h al refugi Els Estudis d’Espinavell (Molló)
"Què, qui, com dels guies": diferents tipologies de guies, marc legal, competències i compatibilitats

del 2021 de 15:30h a 19:30h a la Casa Núria (Queralbs) 
Acollida, atenció de grups i conducció de grups 
Les arts escèniques al servei de la interpretació del patrimoni 

del 2021 de 15:30h a 19:30h  a la sala d’actes de l’ajuntament de 
Eines didàctiques per a la interpretació del patrimoni: Educació ambiental, tipologia d’activitats i 

Programa pedagògic, oferta d’activitats, itineraris interpretatius i equipaments del PNCTF

bre del 2021 de 15:30h a 19:30h a la Seu del PNCTF (Ribes 
Activitats inclusives al medi natural 

a l’ENPE per activitats esportives en el medi natural

Paper del guia interpretador:  20,00€ (inclou part de la doc

Aquest programa pot veure’s modificat a causa de la disponibilitat dels docents, de condicions 
climatològiques adverses, en el cas de les sortides, o per l’aplicació de mesures sanitàries preventives durant 

mació que impedeixin les sessions presencials. En aquests casos, s’informaria als inscrits de 
quines seran les noves dates i les modalitats de formació. 

al Collet de les Barraques (Planoles) 

ència, no els desplaçaments 

:30h al refugi Els Estudis d’Espinavell (Molló) 
"Què, qui, com dels guies": diferents tipologies de guies, marc legal, competències i compatibilitats 

del 2021 de 15:30h a 19:30h  a la sala d’actes de l’ajuntament de Setcases 
Eines didàctiques per a la interpretació del patrimoni: Educació ambiental, tipologia d’activitats i 

, itineraris interpretatius i equipaments del PNCTF 

(Ribes de Freser) 

per activitats esportives en el medi natural 

€ (inclou part de la docència) 

Aquest programa pot veure’s modificat a causa de la disponibilitat dels docents, de condicions 
climatològiques adverses, en el cas de les sortides, o per l’aplicació de mesures sanitàries preventives durant 

mació que impedeixin les sessions presencials. En aquests casos, s’informaria als inscrits de 



 

 

 

ACREDITACIÓ 

 Per tal de poder acreditar un bon aprofitament del curs
comú i els 4 blocs específics del PNCTF
de presentació d’aquest treball 

 Per poder tenir dret a la realització 
del 80 % del curs.  

 Els alumnes que superin satisfactòriament aquest treball final 
l’aprofitament del curs i el carnet de Bon Coneixedor del Parc Natural.

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A L

Període i forma de presentació de sol·licituds: 

 Les places són limitades a 20 alumnes

 Caldrà presentar les sol·licituds 
la data d’inici del curs. 

 Cal omplir el formulari d’inscripció que trobareu a la web 

 Si les sol·licituds superen el nombre de places 
criteris del Parc Natural, restant en llista d’espera les 

 Es comunicarà per telèfon o per 

Preu del curs: 

 El preu del curs complet (tots els 
bon coneixedor en un altre parc natural

 Els desplaçaments als punts de trobada de les sortides i recorreguts implícits, es realitzaran amb 
vehicles particulars.  

 La resta de despeses, no incloses en el preu, estan finançades íntegrament pel Parc

 En el moment que es comuniqui 
el número de compte corrent on fer l’ingrè

 En el moment del pagament
Natural de les Capçaleres de

 Un cop realitzat el pagament, ca
info@alt-ter.org. Aquest document servirà com a justificant final d’inscripció al curs. 
les sol·licituds seleccionades 
convocatòria, essent substituïdes per

Més informació consultant el web 
info@alt-ter.org 

L’organització es reserva el dret de 

un bon aprofitament del curs, en el cas dels alumnes que hagi
s del PNCTF,caldrà realitzar un treball de final de curs

de presentació d’aquest treball s’exposaran durant el curs. 

Per poder tenir dret a la realització d’aquest treball final caldrà haver tingut una 

que superin satisfactòriament aquest treball final rebran un diploma de reconeixement de 
i el carnet de Bon Coneixedor del Parc Natural. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A LA INSCRIPCIÓ DEL CURS 

Període i forma de presentació de sol·licituds:  

20 alumnes.  

sol·licituds d’inscripció abans de la data marcada a la convocatòria

d’inscripció que trobareu a la web http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter

Si les sol·licituds superen el nombre de places per bloc es procedirà a la selecció de candidats, segons 
riteris del Parc Natural, restant en llista d’espera les sol·licituds desestimades

telèfon o per correu electrònic a les sol·licituds seleccionades

El preu del curs complet (tots els blocs) és de 110,00 €. En el cas d’acreditar que s’ha cursat el curs de 
bon coneixedor en un altre parc natural es convalidarà el bloc comú i el preu 

Els desplaçaments als punts de trobada de les sortides i recorreguts implícits, es realitzaran amb 

La resta de despeses, no incloses en el preu, estan finançades íntegrament pel Parc

En el moment que es comuniqui  a la persona interessada que ha estat admesa al curs, se li facilitarà 
el número de compte corrent on fer l’ingrès corresponent, segons modalitat d’inscripció.

pagament caldrà fer constar el següent concepte: Curs de Bon Coneixedor del Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser +  Nom i cognoms de l’inscrit.  

Un cop realitzat el pagament, caldrà fer arribar el comprovant del banc al següent 
. Aquest document servirà com a justificant final d’inscripció al curs. 

sol·licituds seleccionades que no hagin realitzat el pagament abans de la data marcada a la 
essent substituïdes per les sol·licituds que estiguin en llista d’espera.

Més informació consultant el web http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser o 

L’organització es reserva el dret de no realitzar el curs si no hi ha un mínim de 10 inscrit

dels alumnes que hagin cursat el bloc 
,caldrà realitzar un treball de final de curs. Els detalls i terminis 

una assistència mínima 

un diploma de reconeixement de 

la convocatòria, en funció de 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser 

es procedirà a la selecció de candidats, segons 
desestimades provisionalment. 

a les sol·licituds seleccionades 

n el cas d’acreditar que s’ha cursat el curs de 
el preu serà de 100,00 €. 

Els desplaçaments als punts de trobada de les sortides i recorreguts implícits, es realitzaran amb 

La resta de despeses, no incloses en el preu, estan finançades íntegrament pel Parc Natural.  

a la persona interessada que ha estat admesa al curs, se li facilitarà 
s corresponent, segons modalitat d’inscripció. 

Curs de Bon Coneixedor del Parc 
 

al següent correu electrònic: 
. Aquest document servirà com a justificant final d’inscripció al curs. Es desestimaran 

abans de la data marcada a la 
s que estiguin en llista d’espera. 

o al correu electrònic: 

el curs si no hi ha un mínim de 10 inscrits. 


