Curs
Ecosistemes mediterranis: els ambients
naturals de casa nostra.
Coordinador: Jaume Estupinyà Giné (Educador ambiental)
GEPEC-EdC
Breu descripció de l'activitat:
Pedregós, semi-àrid, plantes amb punxes... Tenim una idea
general de com són els ecosistemes mediterranis. Però acostumem a
oblidar-nos de condicionants com l’orografia, l'altitud, la proximitat de
rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de
l’ecosistema mediterrani “estàndard”.
Aquest curs està pensat per proporcionar uns coneixements
complets a partir de classes teòriques, però sobretot amb l'observació
directa, realitzant sortides formatives que ampliïn els coneixements
d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi
natural.
Objectius:
Conèixer l’entorn biològic mitjançant l’estudi dels diferents
ecosistemes mediterranis.
Destinataris:
Obert a tothom, especialment indicat per mestres, educadors,
estudiants de temes ambientals i amants de la natura.
Aquest curs té el reconeixement d’activitat de formació permanent del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 12/7/2010

Horari:
dissabtes i diumenges 9 matí a 7 de la tarda
Dates:
caps de setmana 9-10 i 30-31 d’octubre i 27-28 de novembre
Funcionament general del curs i metodologia de les classes:
Cada dia es tractarà un ecosistema en concret. Donant una base
teòrica a l'inici de la jornada i realitzant visites per veure sobre el terreny
els coneixements proporcionats anteriorment.
Els continguts teòrics es mouran pels següents punts generals:
• Condicions bioclimàtiques.
• Particularitats del ecosistema.

• On podem trobar l'ecosistema a Catalunya.
• Flora i fauna.
• Interaccions amb l'activitat humana.
Programa i temari:
JORNADA 1:
• Conceptes bàsics de comunitats vegetals i dinàmica de poblacions.
• Nomenclatura sobre silvicultura.
• Formacions d'estructura arbustiva: Bosquines i matollars.
• Excursió a les garrigues i brolles de la zona de Prades.
JORNADA 2:
• Els nous ecosistemes. Els camps d'oliveres, garrofers, vinya, horta i arròs.
• Interaccions dels cultius amb la vida salvatge.
• Visita a diferents camps, en producció i abandonats.
JORNADA 3:
• Principals formacions forestals de Catalunya.
• Formacions d'estructura arbrada: Els boscos mediterranis.
• Excursió a l'àrea de la Vall del Mas de Barberans i pujada a la Font del
Paradís.
JORNADA 4:
• Conceptes bàsics d'hidrologia.
• El cicle de l'aigua.
• Rius de muntanya i el bosc de ribera.
• Excursió al riu Canaletes i el riu Ebre.
JORNADA 5:
• Les zones litorals. Zones d'influència marítima: Primera línia de mar.
• Adaptacions de les plantes i animals a la salinitat.
• Visita a les llacunes i salobrars del Delta del Ebre.
JORNADA 6:
• Les zones litorals. Zones d'influència marítima: Segona línia de mar.
• Visita a l’ecomuseu de Deltebre.
• Excursió pel Camí de Ronda de l'Ampolla a l'Ametlla de Mar (GR 92).
Preu: 50 euros socis / 70 euros no socis (inclou dossier, monitoratge, material
pel curs i assegurança)
Desplaçament: cotxes particulars (hi ha la possibilitat de compartir)
Informació i inscripcions:
• Tel 977.331.142
• secretaria@gepec.org www.gepec.cat
• Prat de la Riba, 18 – 2n REUS (dimecres i divendres de 9 a 13 i dimarts i
dijous de 16:30 a 20)

Si no sou socis o és el primer cop que feu activitats amb GEPEC-EdC, ens
heu de facilitar les vostres dades: nom, 2 cognoms, població, un telèfon
de contacte, DNI i professió.
Un cop feta la inscripció, per reservar el vostre lloc, cal que feu el
pagament al compte del GEPEC-EdC a Caixa Tarragona 2073 0012 09
0110510130 fent constar el nom i el cognom de la persona que s’inscriu.

