ELS
CURSOS
NATURALISTES
DE
LA INSTITUCIÓ

Presentació

Informació i inscripció

Teniu a les vostres mans el programa
dels cursos naturalistes de la ICHN pel
període abril-juliol de 2008. La principal novetat és la nova distribució temporal del programa per semestres, de
manera que ara us presentem la
programació prevista fins al juliol amb
un avanç del cursos que ja estem
preparant pel segon semestre.

Per formalitzar la inscripció, cal posar-se en
contacte, com a mínim, quinze dies abans de
l’inici del curs, pels mitjans indicats, amb
l’entitat indicada per a cada curs.

El programa s’iniciarà amb un
interessant curs sobre el grans simis
fòssils de Catalunya que ens aproparà
a l’estudi dels nostres avantpassats.
Un dels medis que hem cregut
interessant potenciar aquest any és el
medi marí, sobre el qual hem programat
dos cursos, un de cetacis i un altre de
nudibranquis i opistobranquis.
També trobareu la reedició d’un curs,
sobre la biologia i conservació del
trencalòs, que es presenta ampliat amb
referències al coneixement de les altres
aus carronyaires del nostre país.
Finalment, presentem un curs innovador que ens acostarà a les eines que
ens ofereixen les noves tecnologies
per a la descoberta de la natura i la
divulgació dels seus valors.

PROGRAMA 2008
ABRIL - JULIOL

Esperem que el programa us sembli
interessant i atraient.
Us hi esperem!

La ICHN disposa d’una assegurança que
cobreix totes les seves activitats; per aquest
motiu, en fer la inscripció cal que doneu,
també, el vostre DNI.
Un cop feta la inscripció, cal fer l’ingrés de la
matrícula al compte corrent 2013-0421-500200689502 de Caixa Catalunya, a nom de
la ICHN, on ha de constar el nom de
l’alumne i el codi del curs. El pagament
s’haurà de realitzar en el termini màxim de
tres dies a comptar de la data d’inscripció.
Altrament, la inscripció quedarà anul·lada.
En el cas que una persona ja inscrita vulgui
anul·lar la inscripció, només li serà retornat el
80 % de l’import, sempre que ho sol·liciti
amb una antelació mínima de quinze dies
respecte a l’inici del curs.
El nombre de places és limitat i depèn de
cada curs. La inscripció es farà per rigorós
ordre d’inscripcions, d’acord amb la data de
l’ingrés. Hi haurà una llista d’espera per cobrir
baixes eventuals o anul·lacions de darrera
hora.
La Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) i la ICHN van signar un
conveni de col·laboració pel qual els
membres de la FEEC gaudiran del mateix
descompte que els socis de la ICHN.

Hi col·laboren:

Organització i matrícula

Altres informacions d’interès

El curs 1 està coorganitzat amb l’Institut
Català de Paleontologia. La matrícula per a
les persones que són sòcies de la ICHN i de
la FEEC, per als habitants de Sabadell i per
als alumnes de la UAB és de 58 €; per a la
resta és de 82 €.

El preu de la matrícula dels cursos inclou
l’assistència a les sessions teòriques i
pràctiques impartides pel professorat, la
documentació, l’allotjament, l’esmorzar del
diumenge i l’assegurança per accident o
danys a tercers. El transport i la resta d’àpats
no hi són inclosos, però es poden reservar en
el moment de fer la inscripció i pagar-los al
principi del curs, o bé cadascú pot portar-se
el menjar. El preu del curs 2 inclou tots els
àpats i la sortida en catamarà.

El curs 2 està coorganitzat amb el Projecte
Ninam i la col·laboració del Parc Natural de
Cap de Creus. La matrícula per a les persones que són sòcies de la ICHN i de la FEEC
i per als habitants dels municipis de l’àmbit
del Parc és de 118 € i per a la resta és de
142 €.
El curs 3 està coorganitzat amb el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. La matrícula per a les persones que
són sòcies de la ICHN i de la FEEC i per als
habitants dels municipis de l’àmbit del Parc
és de 58 €, i per a a la resta és de 82 €.
El curs 4 està coorganitzat amb Nereo. La
matrícula per a les persones que són sòcies
de la ICHN i de la FEEC i per als habitants del
Baix Empordà és de 58 €, i per a la resta és
de 82 €. Socis del Club d’Immersió de
Biologia (CIB) consulteu el preu.

Organització:

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon 933 248 582
Fax 932 701 180
A/e: ichn@iec.cat
A/I: http:/ichn.iec.cat

El curs 5 està coorganitzat amb la Societat
Catalana d’Educació Ambiental. La matrícula per a les persones que són sòcies de la
ICHN, de la FEEC i de la SCEA és de 58 €,
i per a la resta és de 82 €.

Les persones que no vulguin utilitzar
l’allotjament tindran un descompte de 10 €
en el preu de la matrícula.
Pel que fa al transport, ens convé saber si
teniu places lliures al cotxe, si us cal trobarne o si veniu amb transport públic per poder
planificar els desplaçaments durant el curs.
En alguns casos cal dur sac de dormir.
Recomanem que utilitzeu roba i calçat
adequats i de colors discrets per a les sortides
de camp.

Els grans simis fòssils de Catalunya
Dates
19 i 20 d’abril de 2008
Professorat
SERGIO ALMÉCIJA i ISAAC CASANOVAS Institut Català
de Paleontologia
Programa
Dissabte
9 h. Presentació del curs.
9.30 - 10.30 h. Introducció als primats.
11 - 12 h. Context paleogeogràfic i paleoecològic
dels jaciments de primats del Neogen d’Europa.
13 - 14 h. Grans simis fòssils de Catalunya i del
món.
14 h. Dinar.
15 -15.30 h. Visita de les instal·lacions de l’Institut
Català de Paleontologia.
15.30 - 18 h. Pràctiques de laboratori: identificació
de material fòssil.

Cetacis del Cap de Creus: introducció
a l’estudi del comportament
i fotoidentificació

Dates
17 i 18 de maig de 2008
Professorat
ALBERT LÓPEZ, psicòleg i entrenador de dofins.
Projecte NINAM
GEMMA GONZÀLEZ, biòloga. Projecte NINAM
Programa
Dissabte
Sessions teòriques de matí i tarda a les
instal·lacions del Parc Natural del Cap de Creus:
evolució dels cetacis (misticets i odontocets);
taxonomia; fisiologia i adaptacions al medi marí;
cognició (SNC, principals eines cognitives dels
dofins, comunicació i ús dels dofins en processos
terapèutics)

Biologia i conservació del trencalòs
(Gypaetus barbatus)

Dates
24 i 25 de maig de 2008
Professorat
ANTONI MARGALIDA, Grup d’Estudi i Protecció del
Trencalòs (GEPT)
Programa
Dissabte
11 - 14 h. Sessió teòrica. Introducció a l’ecologia
dels voltors presents a Catalunya: distribució,
tendència poblacional i problemàtica.
16 - 20 h. Sessió teòrica. El trencalòs: introducció
a l’espècie, biologia reproductora, alimentació,
problemàtica i conservació.
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Diumenge
8 - 9.30 Visita a l’escull miocè de Sant Pau
d’Ordal.
10.30 - 14 h. Visita als jaciments miocens dels
entorns dels Hostalets de Pierola.
14 h. Dinar.
15.30 - 17 h. Visita de l’exposició «Pau, el
Pierolapithecus. Un element clau de l’evolució
humana». Cloenda.
Cal que porteu
Martell de geòleg o picola, si en disposeu.

Lloc de trobada
Institut Català de Paleontologia de Sabadell, a les
9 del matí.

Informació i preinscripció
Institut Català de Paleontologia: carrer de l’Escola
Industrial, 23. Sabadell. De dimarts a divendres, de
10 a 13 h i de 17 a 20 h. Tel.: 937 266 388;
fax: 937 276 641.

Diumenge
Sortida a mar obert (observació i albirament de
cetacis i fauna marina acompanyant, identificació
d’espècies i navegació respectuosa amb el medi) a
bord del catamarà Dzul Haà. Atès que l’aparició
dels cetacis és imprevisible, en el moment que
això succeeixi es determinaran els següents
paràmetres: Identificació de l’espècie; patró de
respiració; individualització i estudi del
comportament; fixació de posició a la carta
nautica; aproximació i fotoidentificació.
Cal que porteu
Gorra, protecció solar i roba pel vent

Diumenge
9 h. Sortida pràctica des de Pont de Suert.
10 - 11 h. Visita al Casal dels Voltors
(la Torre de Tamúrcia).
11 - 14 h. Ruta per la Terreta.
14 h. Cloenda.

Cal que porteu
Roba d’abric per anar per la muntanya, botes,
motxilla, gorra, cremes protectores, ulleres
fosques, binocles i càmera de fotos.

Lloc de trobada
Port Nàutic de Roses, a les 9 del matí

Lloc de trobada
Casa del Parc Nacional de Boí, a les 11 del matí.

Informació i preinscripció
Parc Natural de Cap de Creus: Palau de l’Abat.
Monestir de Sant Pere de Rodes; El Port de la
Selva. De dimarts a diumenge de 10 a 14 h.
Demaneu per la Montse entre setmana o per la
Lídia els caps de setmana. Telèfons: 972 193 191
o bé 972 194 000; fax: 972 193 192.

Informació i preinscripció
Casa del Parc Nacional de Boí: carrer de les
Graieres 2; Boí. De dilluns a divendres, de 9 a 13
h i de 15.30 a 18.45 h. Demaneu per Josep M.
Rispa. Tel.: 973 696 189; fax: 973 696 154;
a/e: jrispa@gencat.net.

Introducció als nudibranquis i
opistobranquis mediterranis
Dates
28 i 29 de juny de 2008
Professorat
JOSEP MARIA DACOSTA i MIQUEL PONTES, Grup
d’Estudis de Mare Nostrum; ENRIC MADRENAS,
fotògraf submarí i GUILLEM MAS, Nereo.
Programa
Dissabte
9.30 h. Presentació del curs.
10 - 12 h. Biologia i ecologia dels dos grups.
12.30 - 13.30 h. On i com buscar nudibranquis i
opistobranquis: al mar i a Internet.
13.30 h. Dinar.
15.30 - 18 h. Sortida a la cala d’Aiguafreda per
observar espècies i prendre mostres. Immersió o
apnea (cal tenir el títol i l’assegurança al dia).
18 - 19.30 h. Observació, identificació i presa de
fotografies a les instal·lacions de NEREO.

TICs a l’abast. La descoberta de la natura
amb el suport de les noves tecnologies
de la informació
Dates
12 i 13 de juliol de 2008
Professorat
ALFONS RASPALL
(amb la col·laboració de Joan Manel Riera, ENC).
Programa
Dissabte
11 h. Presentació. Primera imatge col·lectiva
11.30 - 12.30 h. Introducció. Contrast d’opinions
inicial: virtuts i virtualitats dels nous paradigmes
digitals; conceptes tècnics bàsics.
12.45 - 14 h. Mostra multimèdia. Treball en grups:
anàlisi comparatiu de diferents productes
multimèdia
14 h. Dinar.
16 - 17.30 h. L’edició multimèdia. Eines de
software i recursos a l’abast per a la edició.
17.30 - 18 h. Proposta de treball pràctic.
18.30 - 19.30 h. Sortida de camp i localitzacions
19.30 - 20.30 h. Treball de grup. Preparació d’un
recurs multimèdia.
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Diumenge
9.30 h. Trobada al Centre d’Estudis del Mar
10 - 11 h. Les espècies del mar català I:
nudibranquis.
11.30 - 12.30 h. Les espècies del mar català II:
opistobranquis.
12.30 - 14 h. Identificació de les mostres preses.
14 h. Dinar
16 - 17.30 h. Fotografia de nudibranquis: introducció a la macrofotografia submarina.
17.30 h. Cloenda
Cal que porteu
Si es vol fer immersió o apnea, cal portar l’equip
necessari per a cada activitat.

Lloc de trobada
Centre d’Estudis del Mar de Begur, a les 9.30 h.
Informació i preinscripció
Mas d’en Pinc s/n, Begur. De dilluns a divendres
de 9 a 18 h. Demaneu per Guillem Mas.
Tel.: 972 624 146; a/e: guillem@nereo.org.

Diumenge
9 - 11 h. Edició del recurs multimèdia.
11.15 - 13 h. Experimentació del recurs
13 - 14.30 h. Posada en comú
14.30 h. Dinar.
16 h. Valoració del curs. Cloenda
Cal que porteu
Ordinador portàtil. Càmera digital.

Lloc de trobada
Escola de Natura del Corredor Ca l’Arenes,
Dosrius, a les 11 del matí.

Informació i preinscripció
SCEA: carrer d’Aragó 281, Barcelona. Dilluns i
dimecres de 12 a 18 h i dimarts i dijous de 9 a
14 h. Tel.: 934 882 979; fax: 934 873 283;
a/e: scea@pangea.org.

Calendari dels cursos
19 i 20 d’abril de 2008
CODI 01/08: Els grans simis fòssils de
Catalunya.
17 i 18 de maig de 2008
CODI 02/08: Els cetacis de Catalunya.
24 i 25 de maig de 2008
CODI 03/08: Biologia i conservació del
trencalòs (Gypaetus barbatus)
28 i 29 de juny de 2008
CODI 04/08: Introducció als nudibranquis i
opistobranquis mediterranis.
12 i 13 de juliol de 2008
CODI 05/08: TIC’s a l’abast. La descoberta
de la natura amb el suport de les noves
tecnologies de la informació.

Propers cursos previstos
Setembre de 2008
Introducció a les tècniques de cens de
vertebrats terrestres
Octubre de 2008
Introducció al reconeixement dels arbres i
les fustes de Catalunya
Novembre de 2008
Geobotànica del Bages i Berguedà

