
Jornades de formació turística – Mas de Burot

Informació raccicá
La formacio  e  ratuitaa 

Per inecriure'e, ele intereeeate han d'omplir el formulari i enviar-lo a 
a  odlahorta  @altanetaor    amb l’aeeumpte (inecripcio al cure Mae de Burot)

La data limit de la inecripcio eerr el dijoue 27 de febrer a lee 3:0,, horeea 
L'endemr, 28 de febrer, ee donarr reepoeta a totee lee eol·licitudea 

S'ator arr un certifcat d'aeeietenciaa 

La formacio acreditarr lee pereonee que realitzin el cure per oferir vieitee  uiadee al
Mae de Burota

Objecciúdéleśjornades

El proper març 2,2, tindrr lloc lee II Jornades Turístiques de Formació sobre el
Mas de Burot. Arquitectura tradicional i vida als Ports.  L’objectiu  e oferir lee
competenciee indiepeneablee a lee empreeee turietiquee intereeeadee a realitzar
vieitee  uiadee a l’equipament i, en ee on terme, a tecnice d’ofcinee de turieme,
centree  d’eetudie,  entitate   i  profeeeionale  intereeeate  a  obtenir  aqueete
coneixemente i difondre’lea La realitzacio de la formacio  e requieit obli atori per
poder dur a terme vieitee  uiadee a l’eepaia 

Lee jornadee ee realitzaran ele dillune de març 2, 9, 36 i 2:a Ele tree  primere diee
ee farr la formacio, a crrrec d’un equip d’antropòlo uee; i la darrera jornada ee
dedicarr a l’aeeeeeorament turietic conduit pel Coneell Comarcal de la Terra Altaa 
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Programáformaciu

Dillunś2́démarç.́
Ia Patrimoni Cultural i Arquitectura tradicionala Ideee i concepteea
IIa La vida humana ale Porte0 relacio i adaptacio amb el media
IIIa Arquitectura i vida al Mae de Burota Hietòria i evolucioa 

Dillunś9́démarç.́
IVa Materiale i tecniquee conetructivee del Mae de Burota

Dillunś16́démarç.́
Va Vieita al Mae de Burota Coneixement de l’eepai i el eeu entorna 

Dillunś23́démarç.
VIa Aeeeeeorament turietic i eerveie empreeariale del Coneell Comarcal de la Terra
Altaa 

Horari: De ,9a:, h a 33a:, h, deecane de :, minute, i de 32a,, h a 34a,, h 
Lloc: Ajuntament d’Horta de Sant Joana Plaça de l’Ee l eia, :a 



Ficxád’inscri cio
Nom0 

Cognom0 

DNI:́

Telèfon0 

Correúeleccrònic:

Em resa:

Seccor:

Mocivació eŕálárealiczaciódeĺcurs:



ACTIVITAT A DESENVOLUPAR DINS DEL MAS

Protecció de dades. Arxiu Ajuntament Horta de Sant Joan 

Places limitades.
Inscripcions fins al 27-03-2020 a les 13:00 h.
Es donarà resposta a totes les sol·licituds el dia 28-03-2020.

                Ajuntament 
         Horta de Sant Joan


	Jornades de formació turística – Mas de Burot
	Per inscriure's, els interessats han d'omplir el formulari i enviar-lo a aodl.horta@altanet.org amb l’assumpte (inscripció al curs Mas de Burot)


