ISIL
Del 2 al 4 de juliol de 2021

37I1

RECONNECTEM AMB LA NATURA: EINES I RECURSOS
PEDAGÒGICS PER APROPAR L’ESCOLA AL MEDI NATURAL
2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores guiades per l’equip
docent + 30 hores de treball
autònom dels alumnes

La natura forma part del nostre currículum des dels primers anys d’ensenyament fins als cursos més elevats, i és en forma de diferents competències o assignatures, en què la natura es vincula en tots i cadascun dels cursos educatius. La Covid-19 ens ha portat a estar desconnectats
del nostre entorn. Ara podem aprofitar aquesta reconnexió per cercar noves estratègies d’apropament i coneixement del nostre medi natural.
La nostra proposta de formació es vincula a la necessitat de cercar estratègies innovadores per ensenyar i aprendre de forma competencial
qualsevol aspecte vinculat amb el medi.
Durant aquesta formació hi haurà sessions teòriques i pràctiques a l’aula de què es disposa a Isil, i en altres d’exteriors, aprofitant l’entorn
d’elevat interès natural i social d’Esterri d’Àneu i de les seves proximitats.
El curs s’adreça a totes aquelles persones vinculades al món docent i/o que tinguin interès per conèixer o millorar els recursos per apropar el
medi a les seves activitats.
Observacions: Es recomana portar calçat còmode per caminar, motxilla petita per a les sortides, protector solar, paravent o impermeable,
llibreta de camp i binocles.
Si la situació epidemiològica no permetés fer el curs de manera presencial, està previst realitzar-lo en línia a través del Campus Virtual de la
UdL.
Llengües d’impartició: Català

Coordinació: Manel Ibáñez Plana (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent: Montse Ballbè Herrero (Obaga Activitats) i Francesc Rodríguez Ambel (Obaga Activitats)

Durada: a) 20 hores
b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai: El punt de trobada del curs és la Casa de l’Os Bru dels Pirineus de Isil. Les sessions es desenvoluparan en espais exteriors del Parc Natural de l’Alt Pirineu i
de les Valls d’Àneu

Patrocinen:

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Divendres 2

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

16.00-20.00 h
Dissabte 3
09.00-16.00 h
18.00-20.00 h
22.00-24.00 h
Diumenge 4
09.00-13.00 h
13.00-14.00 h

Entitat Municipal
Descentralitzada
d’Isil i Alòs

Presentació del curs a la sala polivalent de la Casa de l’Os Bru
Montse Ballbè i Francesc Rodríguez
Natura clàssica: itinerari naturalista recuperant la llibreta de camp com a recurs educatiu (interpretació del paisatge, dibuix de camp i
eines per a l’observació del medi).
Montse Ballbè i Francesc Rodríguez
Joc de descoberta com a recurs a l’avetosa de la Mata de València. Passejada per conèixer jocs i altres recursos pedagògics per reconnectar amb la natura.
Montse Ballbè i Francesc Rodríguez
Eines per treballar l’astronomia a l’aula.
Observació del cel nocturn en una reserva Starlight.
Montse Ballbè i Francesc Rodríguez
Ús de les noves tecnologies per al coneixement del medi. Exemple del geocaching naturalista i apps de descoberta.
Tancament del curs, valoració i cloenda.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions.
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar
l’import pagat.
Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

