
2017

L

Cu
rs

os
 d

e 
fo

rm
ac

ió
 p

er
 a

 p
ro

fe
ss

or
at

, e
st

ud
ia

nt
s 

un
iv

er
si

ta
ris

 i 
am

an
ts

 d
el

 m
ed

i a
m

bi
en

t. 

Organització:

exploratori@exploratori.org

@ExploratoriRN

Exploratori dels Recursos de la Natura www.exploratori.org

@



1. EXPLORA la neu
(4 i 18 de febrer)
Aquesta activitat permet conèixer la neu des de diferents 
vessants: des de la seva formació i els diferents cristalls que la 
componen, la importància en el cicle de l’aigua,  passant pel risc 
que suposa la formació d’allaus i els esports d’alta muntanya, la 
seva utilitat en el reconeixement d’empremtes d’animals, i el seu 
apro�tament lúdico -turístic.
Visites: Estació d’esquí de la molina- Parc Natural Cadí - Moixeró
Taller: Interpretació esterescòpica de fotogra�es - Creació de neu 
arti�cial per cristal·lització

Cursos de:
20h presencials
10h autoaprenentatge

Adreçats a :
- Professorat de Secundària, Batxillerat i CFGS
- Estudiants Universitaris
- Amants del medi ambient

Les activitats de la 2 a la 5 corresponen a la 24a edició de la 
Universitat Catalana d’Estiu de la Natura

Pabelló de Suècia de BERGA i visites a la comarca del Berguedà

(28 d’octubre i 11 de novembre)
Es podran explorar els bolets des de diferents punts de vista, 
com per exemple: el seu reconeixement micològic, el seu apro�-
tament alimentari, el seu risc toxicològic. També es presentaran 
diferents tipologies d’empreses que es desenvolupen a l’entorn 
d’aquest sector.
Visites: Boscos de les rodalies dels Rasos de Peguera. Empreses 
alimentàries del Berguedà
Taller: Classi�ació i identi�cació de bolets

(del 10 i 11 de juliol-UCEN 2017)
En aquest curs es proporcionarà coneixements de com cal actuar 
davant de certes situacions de risc i necessitat de salvament. 
També es podrà conèixer com actuen els professionals davant 
d’aquests casos i com ens hem de comportar nosaltres.
Visites: Parc de Bombers de Berga, Túnel del Cadí 
Taller: Primers auxilis - Pautes davant el foc i altres emergències 

3. EXPLORA els primers auxilis
 i salvaments

(del 7 i 8 de juliol-UCEN 2017)
S’exploraran les plantes aromàtiques des de diferents punts de 
vista: funció a la natura, utilitats medicinals, cosmètiques, alimen-
tàries... S’estudiaran els productes causants de l’aroma i les tècni-
ques per tal d’indenti�car aquests components.
Visites: Explotacions amb cultiu de plantes aromàtiques
Taller: Utilitats medicinals de les plantes aromàtiques

2. EXPLORA el potencial de les 
plantes aromàtiques 

4. EXPLORA el patrimoni de les 
Colònies industrials
(del 12 i 13 de juliol-UCEN 2017)
Es tractarà la importància de les Colònies industrials en el teixit 
Empresarial de Catalunya, així com la seva situació actual. Es 
presentaran diferents casos de com s’ha rehabilitat aquest 
patrimoni, en el cas particular de les colònies tèxtils i mineres 
del Llobregat.
Visites: Colònies tèxtils i mineres del Llobregat / Fàbrica del Clot 
del Moro
Taller: Rehabilitació del patrimoni

6. EXPLORA els bolets

5. EXPLORA els recursos naturals

(del 7, 10, 11, 12 i 13 de juliol-UCEN 2017)
Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic, consistirà 
en la realització de diverses visites guiades i tallers que perme-
tran comprovar com la natura ens proporciona un seguit de 
coneixements que nodreixen la nostra societat d’avenços que 
avui ens són indispensables. L’activitat es portarà a terme 
només a les tardes i consistirà en realitzar visites i taller de les 
activitats 2 a 4.
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