
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

uCurSo      

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO 
PARTICIPATIVO DE PROXECTOS

P Número de prazas: 50
P Matrícula: 50 €

Castelo de Santa Cruz, Oleiros 
27 - 28 febreiro 2014

obxectivos
Comunicar a importancia do Plan de 
ordenación do Litoral de Galicia para os 
axentes e operadores turísticos.

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

organiza

Destinatarios
 A persoas que participan en  ■
asociacións e noutras iniciativas 
participativas, así como a persoal 
técnico das Administracións Locais e 
a calquera persoa interesada.

Contidos do curso
Para achegarse á perspectiva: ■

o que implica desenvolver un proxecto participativo.
o deseño do proceso participativo: orientacións e cuestións a contemplar.
o desenvolvemento do proceso participativo: factores en xogo e estratexias posibles.
Estratexias comunicativas e recursos TIC para a posta en valor do proxecto e os seus 
resultados.
A caixa de ferramentas: técnicas e recursos.

Para experimentar co seu manexo:  ■
Experimentando co deseño dun proceso tipo (perspectiva “estratéxica”). 
Experimentando co deseño de dispositivos de participación (perspectiva “táctica”). 
Experimentando con ferramentas e situacións “tipo”.

obxectivos
Facilitar un coñecemento práctico de estratexias e ferramentas aplicables. o traballo na  ■
aula parte da simulación dun deseño metodolóxico, a partir da posta en común das ideas e 
intereses que propoñan os alumnos e alumnas. Neste marco, experiméntase con recursos 
e técnicas participativas. Deste xeito, as persoas que participen no curso disporán, ao seu 
remate, dunha perspectiva metodolóxica aplicada e dunha caixa de ferramentas trasladable 
ao seu día a día. 

Prazas limitadas por rigoroso 
orde de inscrición

 Prezo: 60€

Unha proposta metodolóxica para o desenvolvemento de proxectos a 
través da participación dos axentes sociais implicados...

CoNSTruÍNDo CAPITAL SoCIAL


