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InscripcionsRealització

Professorat

Formació 
Escoles Agràries

Flora i vegetació de 
muntanya

Boí, 21 i 22 de maig de 2022

Hi col·labora

Presentació i objectius
Aquest curs sobre la flora i la vegetació de muntanya del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici està pensat per a persones amb interès per a la interpretació del paisatge, i la identificació 
de les comunitats vegetals i les seves espècies més característiques. Es donaran eines per entendre la 
distribució de la vegetació en el territori d'estudi, i pel reconeixement de les espècies. Tot i que no es 
faran sortides massa llargues, cal tenir present que ens trobem en un context de muntanya i cal tenir 
una certa forma física i estar acostumats a caminar en terreny irregular. Caldrà dur roba i calçat de 
muntanya, i menjar (esmorzar, aigua i dinar pel primer dia).

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Curs adreçat fonamentalment a la població local i especialment a socis de l’Associació de 
Guies Interpretadors del Parc Nacional, guies del Parc Nacional i persones treballadores per compte 
propi o en petites i mitjanes empreses. Les preinscripcions es poden fer fins a 3 dies abans de l’inici del 
curs. Es confirmarà la plaça, la forma i el termini de pagament de la matrícula mitjançant correu 
electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça.

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de 
la targeta sanitària i fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o DARDO, segons sigui la situació laboral. 
No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs.

Estela Illa Bachs, professora associada de la secció de Botànica i Micologia de la Universitat de 
Barcelona. Recerca en l'ecologia de comunitats vegetals d'alta muntanya, Geobotànica i Cartografia de 
la Vegetació.

Lloc: Casa del Parc de Boí 
(Vall de Boí)
Calendari: 21 i 22 de maig de 
2022
Horari: dissabte de 9.00 a 
10.30 h, de 11.00 a 14.00 h, i 
de 15.30 a 19.00 h
diumenge de 9.00 a 15.00 h

Durada del curs: 14 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pallars

Coordinadora: 
Nati Salón Huerta, telèfon 973650179, 
a/e natividadsalon@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la 
COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable
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Programa

Formació 
Escoles Agràries

Flora i vegetació de 
muntanya 

Pla Anual de
Formació Agrària

SESSIÓ 1, ds. 21 de maig

9.00 – 10.30 h 

11.00 – 14.00 h

15.30 – 19.00 h

CLASSE TEÒRICA
Factors que condicionen la distribució de les plantes.
Principals tipus de vegetació als Pirineus.
Característiques de la flora pirinenca.

SORTIDA PRÀCTICA 
Flora i vegetació montana. 
Boscos de pi roig, boixedes, prats montans (Vall de Sant Nicolau).

SORTIDA PRÀCTICA
Flora i vegetació altimontana. 
Boscos caducifolis (i afins) i vegetació de ribera: fagedes, avellanoses, 
avetoses, sargars (Ribera de Caldes).

SESSIÓ 2, dg. 22 de maig

9.00 – 15.00 h SORTIDA PRÀCTICA
Flora i vegetació subalpina. 
Boscos de pi negre, matollars de neret i de bàlec, prats de gesp i mulladius 
(Valls de Sant Martí i de Ginebrell)
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