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El turisme d’estrelles és un segment
emergent en la indústria turística que no
només té un valor cultural i econòmic en
si mateix, sinó que significa un element
de mobilització per a altres activitats i
instal·lacions en zones que, tot i tenir
en la naturalesa el seu valor principal,
necessiten ampliar la seva oferta i
implantar factors de dinamització per a la
seva economia.

www.fundacionstarlight.org

Aquest nou turisme d’estrelles exigeix
la capacitació de "monitors astronòmics
Starlight", professionals especialitzats a
conduir grups durant la nit i el dia perquè
els visitants puguin gaudir de la natura i
de la riquesa cultural del lloc, i al mateix
temps ampliar els seus coneixements
sobre l'Univers.
LA FUNDACIÓ STARLIGHT, tenint en
compte les peculiaritats i l’alt nivell
d’exigència de la demanda actual i
futura del que denominam astroturisme,
és l’entitat encarregada d’organitzar i
impartir aquests cursos, que compten amb
una gran acceptació i ja s’han realitzat en
diversos llocs del món.
La formació combina classes teòriques i
pràctiques i té una duració de 60 hores.

CATALÀ

CURS DE MONITORS ASTRONÒMICS

STARLIGHT
18-27 DE NOVEMBRE DE 2019 | MENORCA

MATRÍCULA:
- 55€* (residents a Menorca)
- 85€* (residents a les Balears)
- 150€* (resta d’assistents)

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
Fins al 31 d’octubre
(Places limitades)

*El 5% de la matrícula de residents a Menorca i el 10% de la resta es destinarà a una
finalitat mediambiental.

INSCRIPCIÓ

OBSERVACIONS
-

Si no s’assoleix la xifra mínima d’alumnes, el curs no podrà
realitzar-se i la Fundació reemborsarà íntegrament els diners.
Els alumnes que després de realitzar el pagament tenguin algun
tipus d’imprevist de força major que els impedeixi assistir al
curs ho hauran de justificar degudament. En aquest cas, se’ls
retornarà el 90% de l’import total ingressat.

PROFESSORAT
El curs és impartit per un grup de professors amb experiència
acreditada en l’ensenyament d’aquestes matèries en cursos
Starlight.
Les classes sobre coneixements astronòmics són a càrrec
d’astrofísics professionals, mentre que les corresponents matèries
d’astroturisme són impartides per professionals i empresaris
d’aquesta rama del turisme sostenible.

REQUISITS EXIGITS
S’ha de complir algun dels dels requisits següents:
-

Ser guia de turisme, empresari o treballador acreditat en el
sector de l’astroturisme
Ser astrònom aficionat o professional
Estar vinculat al sector astroturístic

MATÈRIES

Atès que les places són limitades, la Fundació Starlight
sol·licita com a primer pas la tramesa d’un formulari
degudament emplenat (descarregau-lo aquí).
Aquest document ha d’enviar-se per correu a:
formacion@fundacionstarlight.org, indicant en l’assumpte
el nom i cognom i “Curs de monitors Starlight Menorca”.
Es tindrà en compte l’ordre d’entrada del formulari en
l’assignació de places, tot i que tindran prioritat les persones
que, complint els requisits exigits, siguin residents a l’illa de
Menorca.
La tramesa del formulari no comporta per si mateixa la formalització
de la preinscripció al curs, per a la qual cosa cal abonar l’import al
compte: ES41 2100 9040 19 2200182707 (La Caixa), abans del
31 d’octubre i enviar el justificant de pagament (amb el nom de l’alumne) a
l’adreça electrònica indicada més amunt.
Durant la primera setmana de novembre es comunicarà l’acceptació
en el curs o, en cas contrari, es reemborsaran els diners.
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Història de l’astronomia
El missatge de la llum
Mecànica celeste
El Sol
La Lluna
El sistema solar i els
exoplantes
L’univers local
Evolució estel·lar
Paràmetres de qualitat
del cel
Mesurar l’Univers: espai i
temps
Mesures del fons de
cel i altres paràmetres
astronòmics
Origen de l’Univers i
cosmologia
Fonaments de la
relativitat
Didàctica de l'astronomia
Instrumentació
astronòmica
Aplicació de noves
tecnologies per a
l’observació astronòmica

1. Estructura, evolució
i situació del turisme
actual: segmentació,
productes i recursos
2. El cel estrellat:
oportunitats de negoci
3. Cures de la “matèria
primera” del turisme
astronòmic: protecció
del cel, il·luminació
intel·ligent, legislació
4. La incorporació del cel
nocturn com a valor
turístic i cultural.
Dinamització de les àrees
rurals
5. Astroturisme: recursos,
activitats, productes,
serveis, models de
negoci. Experiències
reals
6. Introducció de
l’astrofotografia
7. Singularitat de conduir
grups en la nit:
precaucions, consells,
normes pràctiques de
qualitat
8. Maneres d’explicar i
interpretar el cel. Com
fer atractius in situ els
conceptes astronòmics
9. Maneig dels instruments
i dotacions. Creació de
rutes i miradors
10. Patrimoni natural,
cultural i històric de
Menorca
11. Arqueologia de Menorca:
cultura talaiòtica
12. Com elaborar una DAFO
de la zona de cada
alumne

