
  
 

                                         Fundació Friends – C/Rosselló 330, Barcelona – 93 487 55 44 – www.fundaciofriends.org 1 
 

 

TALLER GUIA’M 

 

Aquest taller té dos objectius principals 

• Gaudir plegats i compartir coneixement sobre art i històtia de l’art.  

• Formar possibles candidats a guies en entitats culturals dins el projecte Guia’m. 

El projecte Guia’m està en funcionament en el Monestir de Pedralbes i al Monestir de Sant 

Cugat, però volem estar preparats per si sorgeixen noves oportunitats i es necessiten joves 

formats per poder donar el servei de guiatge a les institucions que ho sol·licitin. 

La formació no garanteix l’accés al lloc de treball, tot i que l’alumne formarà part de la borsa de 

candidats, i si els aprenentatges s’assoleixen serà un ferm candidat/a a ocupar el lloc. 

La formació té un cost per a la Fundació Friends però no es repercutirà a l’alumne. No obstant, 

per poder formar part del curs cal ser usuari d’algun servei de la Fundació Friends (Casal 

Friends, Educafriends, o PROI), o ser soci/col·laborador de la Fundació (15 €/mes). 

Els objectius i l’organització del taller: 

o Formació en nocions bàsiques d’història de l’art. 

o Aprenentatge del guió. Lectura i comprensió del text. Resolució de dubtes. 

Contextualització històrica. Memorització. Tècniques d’estudi.  

o Formació en habilitats comunicatives pròpies d’un guia. 

o Assistència per part del futur guia a visites guiades d’altres professionals de la institució 

cultural (acompanyat del formador de la Fundació Friends i també pel seu compte) 

o Assajos de la visita a la mateixa institució cultural, per treballar primer el text, i 

gradualment afegir el control del temps, to de veu i la ubicació en l’espai. 

o Assajos de la visita amb grups pilot per treballar: parlar en públic, conduir grups, gestió 

d’imprevistos, respondre preguntes, etc.. 

El taller té lloc tots els dimecres de 12:30h a 14h a una aula de l’Ateneu El Poblet (C/Nàpols 

268, Barcelona) i la durada és de setembre a juny.  

 

Per més informació i inscripcions contacteu a info@fundaciofriends.org o trucar per telèfon a 

934875544 
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