Turisme i Consciència: Ciència, Espiritualitat i
Sostenibilitat, a Girona

Codi: 214101
Tipologia: Curs d'especialització
Idioma: Català
Data d'inici: 15/10/2021
Data de finalització: 17/10/2021
3 ECTS / 18 hores de videoconferència
Horari:
15, 16 i 17 d'octubre de 2021.
Nota: En el cas que no es pogués efectuar la docència presencial prevista, degut a
motius aliens a la Fundació, el curs s'hauria de posposar fins que es pogués fer
presencialment.
Lloc de realització: ON LINE, a través de videoconferències amb la plataforma
ZOOM
Places: 10
Raons per fer el curs
Raons personals: desenvolupar actituds, habilitats i capacitats que ens ajudin
a incorporar hàbits saludables i de consciència per gaudir d’una vida plena i
amb benestar.
Raons professionals: adquirir eines que ens aportin coneixements i
experiències relacionades amb el turisme i el benestar per tal de crear i
innovar en serveis, productes i experiències que vetllin pel benestar i el
desenvolupament personal de les persones.
Contribuir a millorar l’entorn social i natural per construir destinacions
conscients, sostenibles i responsables.
Informació bàsica
Pla d'estudis i titulació
Quadre docent
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Metodologia
Sistema d'avaluació
Finançament
A qui s'adreça
A professionals que treballin en el sector turístic i tinguin inquietuds en
l’àmbit del benestar, la salut, la consciència i el desenvolupament personal
en particular.
A professionals de l’hostaleria, la restauració o l’enologia, guies de muntanya
i natura, guies turístics, empreses turístiques, consultories, professionals del
màrqueting turístic, tècnics en turisme, agències de viatges, estudiants de
Turisme, emprenedors i persones amb inquietuds dins d’aquest àmbit que
vulguin emprar aquestes eines per millorar el seu projecte.
A professionals que es dediquin a l’àmbit del benestar, la salut,
l’espiritualitat, les teràpies, el creixement personal, etc. i que vulguin
ampliar el seu camp professional a nous sectors.
A persones que vulguin desenvolupar la seva creativitat i el seu benestar.
A emprenedors de l'àmbit del benestar i la consciència.
Requisits d'admissió
S'admeten professionals del turisme, professionals de l'àmbit del benestar, i
persones interessades en la temàtica.
Presentació
En aquest mòdul estudiarem com donar valor a les experiències i als productes
turístics de benestar mitjançant la ciència i la consciència: reflexionarem sobre la
consciència i tots els seus aspectes, sobre les nostres estructures mentals i
creences, i sobre la seva relació amb el món del turisme. Anirem des de l’àmbit
personal de la consciència fins als àmbits social i empresarial, estudiant la
responsabilitat social i els objectius de desenvolupament sostenible perquè aportin
un valor real al nostre projecte.
Objectius
Reflexionar sobre el que creiem i sobre el que creiem saber del nostre
entorn, per desenvolupar la nostra consciència.
Endinsar-nos en la responsabilitat personal, social i professional per
construir un món millor.
Sortides professionals
Treballar en qualsevol àmbit turístic que vulgui integrar les eines del sector
del benestar i la consciència.
Crear i emprendre projectes relacionats amb el benestar i la consciència.
Informació relacionada
Notícia publicada per La Vanguardia de l'acte de presentació de la primera edició
del Curs de Postgrau en Turisme i Espiritualitat a Roses.
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Data de l'esdeveniment:
Divendres, 15. octubre 2021 - 0:00 a Diumenge, 17. octubre 2021 - 23:45
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Universitat de Girona
▶️ Zoom
Girona
Girona
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