UNIVERSITAT
DE LLEIDA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

ISIL
Del 10 al 13 de juliol de 2017

E S T I U 2 0 1 7

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat
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Ensenyament i Didàctica

RECURSOS DIDÀCTICS PER AL
CONEIXEMENT DE LA FAUNA I LA
VEGETACIÓ DEL PARC NATURAL
DE L’ALT PIRINEU
Del 10 al 13 de juliol
Isil

3 ECTS reconeguts per la UdL:
30 hores presencials + 45 hores de treball
autònom de l’alumnat

Observacions: Es recomana portar calçat còmode per caminar, motxilla petita per a les sortides, protector solar, paravent o impermeable
i binocles.
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació

Manel Ibáñez Plana (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)
Montse Ballbé Herrero (Obaga Activitats), Manel Ibáñez Plana (UdL) i Francesc Rodríguez Ambel (Obaga Activitats)
a) 30 hores lectives
b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Durada

Espai
Preu

Places

Dilluns 10

Montse Ballbé
12.00-14.00 h Presentació del curs. Introducció al món de les flors
i la vegetació de muntanya. On les trobem?
Montse Ballbé
16.00-20.00 h Espais naturals protegits i espècies protegides
Dimarts 11

Els espais naturals protegits formen part del nostre patrimoni. La vegetació i la fauna, entre altres elements, integren un escenari que
any rere any acull nombrosos visitants. D’altra banda, en les darreres dècades s’han identificat diversos problemes socioambientals
que afecten el conjunt del planeta. Per aquests motius, és molt important el desenvolupament d’activitats educatives arrelades al medi
natural que permetin conèixer-lo millor i abordar les solucions necessàries per fer front als problemes que té plantejats.
Amb aquest punt de partida, els objectius d’aquest curs són: aprendre a identificar i conèixer les característiques i els usos principals
de la flora de muntanya; identificar i classificar els rastres i les restes
més comunes de la fauna dels Pirineus; conèixer eines i estratègies
didàctiques per al treball del medi natural amb infants i joves, i interpretar els canvis viscuts al llarg dels anys en els sistemes ecològics
relacionats amb la fauna.
El curs s’adreça especialment a aquelles persones que es dediquen
al món educatiu formal i informal i que tinguin un interès pel coneixement naturalista que els permeti, a posteriori, la realització d’activitats, tant per a adults com per a infants.

Equip docent

PROGRAMA

Casa de l’Ós Bru dels Pirineus, Isil
a) 30 hores: 94,87 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL /
108,00 € la resta
b) 75 hores: 118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL /
135,00 € la resta
20

Montse Ballbé
09.00-17.00 h Sortida de camp. Volta circular per estatge montà i
subalpí, immersió en un bosc madur. Aplicació de
recursos, jocs i identificació en el terreny
Dimecres 12

Francesc Rodríguez
Introducció a la fauna dels Pirineus. Recursos educatius per conèixer la fauna
Francesc Rodríguez
11.30-13.30 h Itinerari de descoberta de rastres de fauna
Francesc Rodríguez
16.00-20.00 h Visita a MónNatura Pirineus. Els centres de fauna
com a espais educatius
09.00-11.00 h

Dijous 13

Francesc Rodríguez
09.00-13.00 h Sortida de camp Pel país de l’ós bru. Seguiment de
fauna salvatge, presència i indicis
Manel Ibáñez
15.00-18.00 h Treball a l’aula d’infantil i primària. Cas pràctic: Propostes del Projecte PirosLIFE
Francesc Rodríguez
18.00-19.00 h Eines d’avaluació per a activitats educatives en el
medi. Valoració i cloenda

ALLOTJAMENT
El Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu pot facilitar informació sobre
allotjament a la vall
Consorci Turisme Valls d’Àneu
Telèfon: 973 62 65 68
Mòbil: 649 38 73 18
Fax: 973 62 65 68
A/e: info@vallsdaneu.org
http://www.vallsdaneu.org

