
ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE LA CÀTEDRA DE MEDI AMBIENT I 
TURISME DE CAPDEPERA PEL MES D’OCTUBRE

A) Jornades de capacitació per a l'atenció a turistes que 
consumeixen productes de turisme de natura adreçats al personal
de recepció d'allotjaments turístics i oficines d'informació 
turística.
Data: 1a jornada 14 d’octubre; 2a jornada 15 d’octubre

Horari: de 18:00 a 20:00 h

Lloc: Edifici Cap Vermell

Places limitades/ Inscripció a: àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Capdepera. Tel. 
971563052

Públic adult. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia.

Imparteix: Dr. Samuel Pinya, professor de l’Àrea d’Ecologia de la UIB.

Es xerrarà sobre el perfil del turista de natura i es presentaran els recursos i oportunitats 
existents al municipi de Capdepera. Els participants a les dues jornades obtindran un certificat 
d’assistència emès per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

B) Jornades de formació complementària de guies de turisme 
actiu en matèria de Biodiversitat del Municipi de Capdepera.

Data: 1a jornada 28 d’octubre; 2a jornada 29 d’octubre

Horari: de 18:00 a 20:00 h

Lloc: edifici Cap Vermell

Places limitades/ Inscripció a: àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Capdepera. Tel. 
971563052

Públic adult. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia.

Imparteix: Dr. Samuel Pinya, professor de l’Àrea d’Ecologia de la UIB.

Es tractaran les següents temàtiques: flora i vegetació del municipi de Capdepera; fauna del 
municipi de Capdepera; monogràfic: Els ocells de Capdepera i bases de dades i Biodiversitat. 
Els participants a les dues jornades obtindran un certificat d’assistència emès per la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).
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