Propostes d’Educació ambiental
Cap projecte de restauració ambiental no pot considerar-se complert si manca de programes de sensibilització i
divulgació d'aquell patrimoni natural que es vol conservar. Ja que només així es pot garantir que les
generacions futures comprenguin i respectin el valor que té la natura, i només així haurà tingut sentit tot l'esforç
en reintroduir aquelles espècies que s'havien extint.
Per aquest motiu des d'ARBA no només actuem al territori, sinó que des de fa anys oferim sessions d'educació
ambiental.
En definitiva, estem disposats i preparats per divulgar el valor del nostre ecosistema, i per això ara us oferim
també a vosaltres l'oportunitat de fer amb nosaltres algun d'aquests tallers; via online els que esteu lluny; o in
situ els hi sou o voleu desplaçar-vos fins al litoral català.
Entre les temàtiques que volem tractar, es compten la divulgació dels nostres mètodes de restauració ambiental
i les matèries de ciència bàsica (ecologia, zoologia, botànica, geologia, etc) aplicades a exemples del nostre
entorn proper.
També podem tractar alguns aspectes de restauració de patrimoni històric quan es tracta d' elements
arquitectònics molt ben integrats en l'entorn natural.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
MITJANÇANT VIDEOCONFERÈNCIA

ESQUEMA DE LA SESSIÓ
TEMARI

DESCRIPCIÓ

DURACIÓ

1. Presentació

Vídeo

15 minuts

2. Desenvolupament

Ponencia oral acompanyada de
presentació en PowerPoint
compartida a la pantalla.

30 minuts

3. Conclusió

Propostes pràctiques a
desenvolupar

15 minuts

4. Evaluació

Formulari col lectiu

30 minuts

5. Debat

Cost de la sessió

Preguntas y propostes amb el
micròfon

30€/hora

30 minuts

Sense límit d’aforament

TEMARI DE SESSIONS D’EDUCACIÓN AMBIENTAL I.
TÍTOL DE LA
SESSIÓ

OBJECTIUS I VALORS A DIVULGAR

La Sembra de
Glans.

Anàlisi dels Quercetum ibèrics, patrimoni natural i històric.
Estudi del fenomen de successió ecològica de màquia arbustiva secundària (per exemple una màquia
mediterrània com Querceto-lentiscetum) cap a boscos madurs (alzinars, suredes, rouredes, fagedes, etc).
Estudi del paper de la fauna en la dispersió i emmagatzematge de glans del gènere Quercus.
Tècniques de selecció d' arbres mare, collita de bellotes i sembra directa a màquia secundaria.

La Plantació en
Laberint

Anàlisi de l' estat de conservació dels boscos de ribera ibèrics.
Estudi del fenomen de successió ecològica de bardisses secundàries (Rubus) cap a boscos caducifolis de
ribera madurs.
Tècnica de Plantació a Laberint

Restauració de
talussos fluvials
degradats

Anàlisi de l'estat de conservació dels boscos de ribera ibèrics.
Descripció de l'Índex de Qualitat de Bosc de Ribera (IQBR)
Estui comparatiu entre riberes naturals, semi naturals i artificials.
Metodologia de restaudració de vegetació de ribera per prevenir danys per inundació o erosió de sòl fèrtil.

Gestió forestal y
prevenció
d’incendis

Anàlisi de l'impacte de la gestió forestal productivista en el medi ambient a curt i llarg termini.
Desenvolupament de mètodes de gestió forestal sostenibles basats en l' estudi de la successió ecològica i
la conservació de la biodiversitat.

Gestión forestal
post-incendis

Anàlisi de l'impacte de les actuacions post- incendi sentint criteris de gestió forestal productivista o
sensacionalista en el medi ambient a curt i llarg termini.
Desenvolupament de metodologia sostenible per a la restauració d'hàbitats naturals després d'un incendi.

TEMARI DE SESSIONS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL II.
TÍTOL DE LA
SESSIÓ

OBJECTIUS I VALORS A DIVULGAR

Seguiment de
mesocarnívors

Descripció de la diversitat, conducta i funcions ecològiques dels mamífers carnívors silvestres.
Anàlisi de rastres de predadors i preses.
Seguiment amb càmera trampa.

Instal·lacions per a
fauna

Anàlisi de les causes de reducció de població de fauna rupícola, arborícola o aquàtica.
Instal·lacions de fusta.
Instal·lacions de pedra
Construcció o recuperació d´estanys per a amfibis.

Construcció en
Pedra Seca

Història d' aquesta tècnica de construcció mil·lenària Patrimoni de la Humanitat.
Descripció de les tècniques locals segons la seva geologia particular.
Anàlisi de la sostenibilitat ecològica de la construcció en pedra seca.
Exemples arquitectònics.

Control de
espècies exótiques
invasores

Descripció de conceptes biogeogràfics( espècies autòctones, endèmiques o exòtiques)
Descripció de conceptes ecològics (especialistes i oportunistes).
Definició d' espècie invasora i descripció d' impactes en el medi ambient.
Tècniques de control de flora exòtica i substitució per comunitats vegetals autòctones.

