
u Programa
Luns, 30 xuño 

10:00 Inauguración

10:30 Introducción á Interpretación do patrimonio, 
Marlene Anaya, AIP.

12:00 Café

12:30 Planificación interpretativa, Eduardo Martínez, 
Hidria-AIP.

16:00 Os procesos de comunicación en interpretación, 
Jorge Morales, Consultor - AIP.

17:30 Centros de Interpretación, Antonio Espinosa,  
Museos de La Villajoyosa - AIP .

19:00 Centros de Interpretación en Galicia. 
Diagnóstico, Araceli Serantes, UDC-AIP.

 Martes, 1 xullo

10:00 Deseño e planificación de itinerarios,   
Lola Falcó, Ambiental S.L.- AIP.

11:00 O guía intérprete, Antón Lois, Teixugo SCG - AIP

12:00 Café

12:30 Interpretación teatralizada, Javier Benítez, 
Animarte - AIP.

16:00 Deseño de carteis: como redactar os contidos, 
Ana Galdos, CEIHA - AIP.

18:30 Visita: Faro de Mera, Equipo educativo do CEIDA

 Mércores, 2 xullo

10:00 Interpretación e turismo. Que está  pasar en 
Galicia, Mavi Lezcano, UDC-AIP.

11:00 Accesibilidade e interpretación ambiental: 
propostas sen barreiras, Antonio Espinosa, AIP.

12:00 Café

12:30 A avaliación en interpretación do patrimonio, 
Jorge Morales, AIP.

16:00 Recursos para a interpretación nos Espazos 
Naturais Protexidos, Pablo López del Amo, guía 
intérprete.

17:00 Mesa de experienzas: Servizos de interpretación 
nos Parques Nacionais, Pablo López del Amo, 
Sierra Nevada  Mar Matute, Picos de Europa  
Katia Sanz, Illas Atlánticas. 

Xoves, 3 xullo

9:00 Visita guiada: Parque nacional das Illas 
Atlánticas, equipo de guías intérpretes do parque 
Nacional Illas Atlánticas

u CURSO ANUAL xEStIóN E FACILItACIóN DE GRUPOS

  Módulo 2: Gobernanza e Toma de Decisións

P Número de prazas: 50
P Matrícula: 50 €

Castelo de Santa Cruz. Liáns (Oleiros)
 13 - 15 novembro 2015

A Facilitación é o conxunto de 
habilidades, técnicas e ferramentas 
para crear as condicións que permitan 
un desenvolvemento satisfactorio dos 
procesos grupais e persoais. Nun grupo 
non só temos reunións e tomas de 
decisións senon que hai outros espazos 
de participación igualmente importantes; 
a creatividade, a cohesión grupal e o 
espacio emocional do grupo. Cada un 
deles require de habilidades e técnicas 
diferentes para ser xestionado, asegurar 
o bo funcionamento do grupo e que a 
diversidade inherente a calquera grupo 
sume en vez de restar. 

Máis información e inscricións
www.ceida.org/formacion ■
981 630 618 ■
formacion@ceida.org ■  

Dirixido a 
Educadoras/es, facilitadoras/es, mediadoras/es, emprendedoras/
es sociais, xestores, activistas sociais, animadores/as socioculturais, 
participantes de organizacións interesadas en mellorar o seu 
funcionamento grupal ou en  como facilitar cambios positivos e 
satisfactorios  nas súas organizacións, grupos e comunidades dunha forma 
participativa,  innovadora e potenciando a diversidade.

Máis información
Este curso específico sobre gobernanza e toma de decisións é un dos 
módulos incluídos dentro dun programa formativo máis amplio sobre xestión 
e facilitación de grupos. 
www.ceida.org - formacion@ceida.org - 981 630 618

Imparte

Interésache se 
- parte do teu tempo o pasas en grupos
- traballas en equipo e/ou organizacións sociais
- queres mellorar a participación na túa organizacion
- queres aprender a xestionar os confitos grupais
- queres explorar outros xeitos  relacionarte contigo mesm@, co@s demáis e 
coa túa contorna

Mireia Parera. IIFAC-E

Colabora

Neste módulo aprenderemos técnicas e ferramentas para unha 
organización grupal e toma de decisións máis efectiva, inclusiva 
e participativa. Analizaranse o conxunto de procesos, costumes, 
que ten un grupo e que afecta a como se participa, como se 
toman as decisións e como se xestiona un grupo ou colectivo.
Abordaranse diferentes formas e estratexias neste contexto: 
consenso, holocracia, sociocracia...

Organiza

Matrícula
90 €. Prazas limitadas


