
EXPLORA 2018
L’Exploratori dels Recursos de la Natura va néixer com 
a projecte del Campus d’Excel•lència Internacional - 
Barcelona Knowledge Campus de la UPC, en l’àmbit de 
projectes d’extensió al territori. L’objectiu organitzar 
activitats en temàtiques científico-tecnològiques, amb 
un eix vertebrador comú: l’aprofitament dels recursos 
de la natura.

Les activitats de recerca i aprenentatge tenen una 
durada de 30 hores i s’ofereixen durant dos dies. 
Consisteixen en activitats presencials i no presencials 
aprofitant el Campus Atenea.

Concretament l’activitat consta de tres apartats:
 Sessió teòrica (presencial)
 Visites sobre el terreny i experiments amb el 

material que s’ha recollit en les visites (presencial)
 Treball autònom mitjançant el campus digital (no 

presencial)

Els temes són escollits pels organitzadors en diferents 
temàtiques segons l’època de l’any, tal com es pot 
veure en la programació pel 2018. El professorat que els 
imparteix és seleccionat per l’organització a fi de que el 
nivell sigui universitari, garantint que els professionals 
que intervinguin estiguin adequadament preparats.

En tots els casos  s’indica la data de les sessions 
presencials (20 h), però hi ha 10 h més que es poden 
portar a terme durant una setmana més, a partir de la 
data de finalització de les sessions presencials, a través 
del Campus digital Atenea.

Les activitats de la 2 a la 5 corresponen a la 25a 
edició de la Universitat Catalana d’Estiu de la 
Natura i són activitats incloses en l’oferta d’estiu de la 
Xarxa Vives d’Universitats.

Totes les activitats gaudeixen de reconeixement de 
crèdits ECTS. Així mateix, són activitats incloses en 
el Pla de Formació Permanent del professorat del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

Destinataris
Professorat de Secundària i primària, estudiantat 
universitari, professionals relacionats amb el medi 
ambient i amants de la natura en general.

www.exploratori.org

exploratori@exploratori.org
@exploratoriRN
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1. EXPLORA 
La neu 
20 de gener i 3 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 en forma d’allaus i en els esports d’alta 
muntanya, la seva utilitat en el reconeixement d’empremtes 
d’animals, i el seu aprofi tament lúdico-turístic.

Visites: Estació d’esquí de la Molina – Parc Natural Cadí - 
Moixeró
Taller: Interpretació estereoscòpica de fotografi es- 
Generació de neu sintètica per cristal•lització.

2. EXPLORA 
La biomassa forestal 
9 i 10 de juliol
En aquest curs es proporcionarà als assistents els 
coneixements corresponents a aquesta gran font d’energia 
que ens ofereixen els boscos que ens envolten: La biomassa 
forestal. S’aprofi tarà per conèixer de primera ma una 
iniciativa pionera en aquest sentit: La Mancomunitat de 
Municipis Berguedans per a la Biomassa, idea extrapolable 
en altres indrets. Així mateix s’analitzaran els diferents 
tipus de biomassa aprofi tables i els arbres més adients des 
del punt de vista de la seva explotació.

Visita: Empresa Grans de Lluçanès – Central de Biomassa 
Polígon de La Valldan
Tallers: Identifi cació d’arbres aptes per a la producció de 
biomassa als boscos del Berguedà

5. EXPLORA 
Els recursos naturals 
Tardes del 9 al 13 de juliol
Aquesta activitat, especialment de caràcter pràctic,  
consistirà en la realització de diverses visites guiades 
i tallers  que permetran 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 tallers de les activitats 2 a 4.

6. EXPLORA 
Els bolets 
27 d’octubre i 10 de novembre
Aquesta activitat pretén introduir coneixements sobre 
aquest producte que ens ofereix la natura. Es podran 
explorar els bolets des de diferents punts de vista, com per 
exemple: el seu reconeixement micològic, el seu hàbitat, 
el seu aprofi tament alimentari i medicinal, i 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; 
Museu d’art del bolet; Empreses alimentàries Monbolet i 
Casabella Natura
Tallers: Classifi cació i identifi cació de bolets

3. EXPLORA 
El patrimoni rural
11 i 12 de juliol
El 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. En aquest 
curs es tractarà un dels  seus pilars, el Patrimoni rural. 
S’explicarà com el paisatge rural popular es conforma 
tant a base de l’entramat de carrers i edifi cis tradicionals 
als barris vells dels nuclis urbans, com de l’entorn agrícola 
immediat i l’arquitectura que n’és pròpia (camins entre 
tàpies d’horts i masies). Es presentaran les diferents formes 
d’aprofi tament de recursos i adaptació i transformació del 
paisatge (urbà i agrícola). 

Visites: Barri Vell de Berga i molins industrials del segles 
XVIII i XIX, Callissots i paisatge agrícola, masies.
Tallers: Cartografi a històrica personalitzada, memòria i 
paisatge.

4. EXPLORA 
La fotografi a de natura 
13 i 14 de juliol
Aquest curs pretén donar a conèixer conceptes relacionats 
amb la fotografi a en general, però particularitzant en la seva 
aplicació a la natura. D’una banda s’analitzaran diferents 
equips existents (tipus de lents, òptiques, zooms...) des 
d’equips simples a més complexes. D’altra banda s’aplicarà 
la fotografi a al cas particular de la natura, comprovant 
també que es tracta d’una tècnica contemplativa 
(passejades pel bosc, observació del paisatge...) que ens 
ajuda a conèixer-la en més detall. 

Visites: Obaga de Queralt – Riera de Metge – Sant Pere de 
Madrona
Tallers: Tractament d’imatges – Coneixement de càmeres 
fotogràfi ques i objectius
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