Formació Guia de Turisme
www.barcelonaguidebureau.cat

de Catalunya 2020

Propòsit
Preparar professionals capacitats per exercir de Guia de Turisme de Catalunya, oferint una formació especialitzada,
garantint la qualitat en la prestació del servei.

A qui s’adreça
A tota aquella persona que vulgui fer del Guia de Turisme la seva professió, i a tots aquells que desitgin millorar la seva
formació.

Requisits d’admissió
Segons la normativa europea la professió de guia queda liberalitzada,(la Generalitat diu en la seva pagina Web que no es
convocaran més exàmens de guia). La titulació que nosaltres demanem per participar en el curs és:
• Ser Diplomat en Turisme. (TET, TEAT, DT, DEAT), o Llicenciat Universitari, o Tenir el cicle formatiu de Grau Superior:
Informació i Comercialització Turístiques. Per altres titulacions consulteu-nos.
• A més caldrà aportar: un Currículum amb foto i formalitzar la matrícula.

Durada / Calendari / Horari
Del 07 de gener al 26 de Març de 2020.
Les sessions s’estructuren de 18 a 21h i de 18:15 a 21:15 de dimarts a dijous, més un Pràcticum els dissabtes al matí.

Pràcticum (dissabtes en autocar)
Imperial Tarraco (7h); Panoràmica de BCN (4h); Poblet (5,5h); Gaudí Modernisme (5,5h); Nova arquitectura
(4h); Dalí Teatre-Museu (7h); Montserrat i el seu museu (5,5h); Girona (7h). Colònia Güell (3,5h).
A més d’aquestes sortides, durant les sessions entre setmana, anirem al Museu Picasso,farem una passejada pel Barri
Gòtic, Catedral, pràctiques de guia, simulacions, exercicis pràctics, Test, utilitzarem gravacions en vídeo, Power Points,
transparències, etc.
El nostre curs és presencial i està basat en Power Points, fotocòpies, dossiers, molta pràctica i els apunts que prenen els
alumnes, que es converteixen en un destil·lat propi de gran utilitat .

Programa
• 34 Sessions en aula de tres hores de durada,
• 2 Sortides entre setmana (Barri Gòtic i Picasso) + 2 dissabtes al matí a peu MHC (3h) i MNAC Romànic i Gòtic (4h).
• 9 Sortides en autocar.
• La combinació de classes en aula, i de classes en visites pràctiques, ofereix una fórmula ideal d’aprenentatge, fent
..molt més fàcil retenir els coneixements. “Learning by doing”.

Metodologia
Per facilitar el coneixement de la llengua, les classes s’impartiran bàsicament en català.
• Sessions teòriques: Exposicions sistematitzades a càrrec dels formadors.
• Sessions pràctiques: On es reproduiran situacions i problemàtiques reals.
• Pràcticum: Visites als escenaris reals on es desenvoluparà l’activitat de guia.

Formació Guia de Turisme
de Catalunya 2012

Professorat
Carles Picazo, Coordinador dels curs. GUIA OFICIAL núm. 193
. Diplomat en Turisme (TET i TEAT) pel CETT
. Master en Business Admistration per EAE
. Master en desenvolupament personal i lideratge. Borja Vilaseca institute
. Autor del llibre “Procesos de guía y asistencia turística”, editorial síntesis.
. Professor durant més de 20 anys, a Turisme i cicles formatius de grau superior.
. Cap del departament de guies, formació i qualitat del Barcelona Guide Bureau.
. Ha estat Membre del Tribunal en els exàmens de guia.
Maria Abril, Docent. GUIA OFICIAL núm. 211
. Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni. Postgrau en Interpretació Ambiental i del Patrimoni.
. Diplomatura en Turisme
. Professora de Patrimoni Cultural i Guies de Turisme a l’EUTDH-UAB.
. Professora de cursos de guia de turisme i de guia de ruta.
. Coordinadora del Màster en Turisme i Humanitats de la UAB
Rosa Gómez, Docent. GUIA OFICIAL núm. 465
. Llicenciada en Humanitats per la universitat Pompeu Fabra, especialitat Història i Art.
. Curs adaptació pedagògica (CAP) per la universitat de BCN. Professora de geografia turística.
. Professora del Seminari d’Assistència a Grups.
Amb la col·laboració puntual d’altres Guies Oficials especialitzats en algunes de les temàtiques impartides; Bernat
Liso, GUIA OFICIAL núm. 2468. Sonia Crespo GUIA OFICIAL núm.1612 i Jessica Casanova GUIA OFICIAL núm. 2257
i
Places
Limitades, per rigorós ordre d’inscripció. Hi haurà un petit cup per al seguiment de mòduls solts, adreçat especialment a
antics alumnes o guies en actiu que vulguin aprofundir en aspectes concrets del programa.

Preus, consulteu altres modalitats a

www.barcelonaguidebureau.cat

Curs complert (aula + Pràcticum)
1.190,00 € + 21% IVA.

Només Pràcticum:
650,00 € + 21% IVA.

Inclou el material didàctic i tota la documentació
tècnica (dossiers de formació), més el pràcticum
complert, amb entrades a museus, desplaçaments
en autocar i diploma d’assistència.

Les 11 sessions de dissabte al mati, incloent les
entrades a museus i desplaçaments en autocar.

Lloc de realització:

Informació i matrícula:

Aula de Formació BGB: Via Laietana 50, 3r pis

De 10:00 a 13:30h i de 16:30 a 18:00h

El Centre de Formació del Barcelona Guide Bureau es reserva el dret d’anular el curs, retornant els imports íntegres
abonats, sinó s’arriba al mínim d’alumnes requerits per la seva realització.

Borsa de Treball:
El Barcelona Guide Bureau cobreix les necessitats de plantilla buscant en primera instancia entre els alumnes més
talentosos.
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