
INFORMACIÓ ADDICIONAL

Per al desenvolupament de la jornada de 

camp, l’organització posarà a disposició dels 

participants un autobús amb punt de sortida i 

tornada a Maó.

S’han homologat 15 hores de formació 

permanent del professorat, per la D. G. 

de Formació Professional i Formació del 

Professorat.

Preu d'inscripció: 50 euros

Lloc: Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis  
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)

Per a més informació i inscripció:

www.uimir.cime.es / uimir@cime.es 

Tel. 971 351 500

Segueix-nos a

6 I 8 DE JUNY 2017

C5

AGUSTÍ RODRÍGUEZ FLORIT
INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS I AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

INTERPRETACIÓ 
I GESTIÓ DEL 
PATRIMONI GEOLÒGIC



OBJECTIUS PROFESSORAT

- Introduir els conceptes bàsics 

utilitzats en la gestió del patrimoni 

geològic.

- Aprofundir en les possibilitats 

entorn al potencial del geoturisme.

- Familiaritzar-se amb els mitjans 

més usuals en la comunicació 

i interpretació del patrimoni 

geològic.

- Proporcionar eines útils i 

pràctiques relacionades amb la 

interpretació del patrimoni per a 

la seva aplicació en la gestió del 

territori.

- Reflexió pràctica al cas de Menorca 

amb la finalitat de contribuir 

a l’aprofitament del patrimoni 

geològic insular.

Dr. Luis Carcavilla Urquí
Comissió de Patrimoni Geològic de la 

Societat Geològica d’Espanya

Dr. Asier Hilario Orús
Geoparc de la Costa Basca i vocal 

de la Junta Directiva de la Comissió 

de Patrimoni Geològic de la Societat 

Geològica d’Espanya

Sr. Juan Carlos Utiel
Aula de Medio Ambiente - Caja de 

Burgos,  Associació per a l’Estudi, 

Conservació i Comunicació del 

Patrimoni Natural i Cultural, Comissió 

de Patrimoni Geològic de la Societat 

Geològica d’Espanya, Associació per a la 

Interpretació del Patrimoni

Sr. Francisco J. Guerra Rosado
Director de Servicios de Educación y 

Estudios Ambientales, SL (SEEDA) i 

editor del Boletín de Interpretación de 

l’Associació per a la Interpretació del 

Patrimoni

Dr. Antoni Obrador Tudurí
Universitat Autònoma de Barcelona, 

l’Institut Menorquí d’Estudis

Sr. Agustí Rodríguez Florit
Geoservei S. L., Institut Menorquí 

d’Estudis, Associació de Geòlegs de 

les Illes Balears, Comissió de Patrimoni 

Geològic de la Societat Geològica 

d’Espanya

PARTICIPANTS A QUI VA ADREÇAT PRINCIPALMENT 

PROGRAMA

El curs s’adreça a gestors, tècnics i professionals amb relació directa o indirecta 

amb el medi natural, així com també amb el patrimoni cultural en general. A la 

vegada, també pot resultar d’interès per a professors de secundària, estudiants 

universitaris, professionals del turisme actiu i de la natura i públic en general interessat 

en el coneixement del patrimoni geològic com una eina que permeti la posada en 

funcionament d’iniciatives de geoconservació, educació i divulgació.

DIMARTS 6 DE JUNY

8.30–9.00 h. 

Recepció dels participants i acte de 

benvinguda.

9.00–10.00 h. 

Principals característiques del patrimoni 

geològic. Luis Carcavilla.

10.00–11.00 h. 

Geoturisme i interpretació de la 

geologia. Asier Hilario.

11.00–11.20 h. 

Cafè - descans.

11.20–12.50 h. 

La interpretació del patrimoni geològic: 

principis generals. Juan Carlos Utiel.

12.50–14.20 h. 

Introducció al disseny d’itineraris i 

materials per a la interpretació del medi 

natural. Tècniques i eines. Francisco J. 

Guerra.

14.20–16.00 h. 

Pausa dinar.

16.00–18.30 h. 

Taller pràctic: disseny d’un itinerari 

interpretatiu del patrimoni geològic. 

Francisco J. Guerra, amb la col·laboració 

de la resta de professors del curs.

DIJOUS 8 DE JUNY

JORNADA DE CAMP

9.00–19.00 h. 

“Paisatge i geologia”: un projecte 

de geoconservació centrat en la 

geodiversitat insular. Potencial i valor del 

ric i variat patrimoni geològic menorquí. 

Actuacions desenvolupades a Menorca i 

reflexions de caire històric i crític. Antoni 

Obrador Tudurí i Agustí Rodríguez Florit. 


