CURS FORMATIU

Cetacis a Catalunya
Ecologia, tècniques d’estudi i mostreig

Més informació: educacio@associaciocetacea.org | www.associaciocetacea.org

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•

Identificar les principals espècies de dofins i balenes del
Mediterrani.
Conèixer l’ecologia i la problemàtica de la conservació de les
poblacions de cetacis.
Conèixer els principals mètodes d’estudi dels cetacis.
Fer servir tècniques de mostreig i recollida de dades.
Conèixer les bones pràctiques de navegació amb cetacis segons
la normativa vigent.
Identificar altres espècies marines.

TEMES
1. Introducció al grup biològic dels cetacis, origen,
distribució, quines característiques principals tenen i
com es classifiquen.
2. Cetacis del Mediterrani: Explicació de les diferents
espècies de cetacis residents al Mediterrani
3. Problemàtiques actuals i conservació:
• Reconèixer la fragilitat dels oceans. A nivell mundial
i particularment al Mediterrani.
• Conèixer l’estat de conservació actual dels cetacis
• residents al Mediterrani.
• Conèixer les principals amenaces antròpiques que
• afecten els cetacis al Mediterrani.
4. Mètodes de recerca i observació:
• Entendre perquè s’estudien els cetacis
• Quines classes d’estudis existeixen en relació amb
el seu impacte sobre els cetacis.
• Introduir breument els diferents mètodes emprats
per estudiar l’ecologia dels cetacis.
• Conèixer algunes de les aplicacions pràctiques
d’aquests mètodes.
5. Foto-identificació de cetàcis: Conèixer aquesta tècnica
d’estudi, com aplicar-la a les espècies que trobem a les
costes catalanes i quina aplicació té en l’estudi de les
poblacions de dofins i balenes.
6. Protocol de recollida de dades: Establir el protocol de
recollida de dades que es farà a la sortida. Definir els rols
de totes les persones participants.
7. Bones pràctiques de navegació amb cetacis: Conèixer la
normativa vigent a Espanya referent a l’aproximació als
cetacis.
8. Ocells i tortugues marines del Mediterrani: Breu
introducció a les espècies més comunes d’aquests grups
de vertebrats, que també seran subjectes d’estudi a la
sortida d’investigació.
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PROGRAMACIÓ
1. Divendres (tarda):
• Introducció a l’Associació Cetàcea de 16:30 a 16:50h
• Introducció als cetacis de 16:50 a 18:20h
• Cetacis del Mediterrani de 18:30 a 20:30h
2. Dissabte (matí i tarda):
• Problemàtiques actuals i conservació de 9:00 a
11:00h
• Mètodes de recerca i observació de 11:00 a 13:10h
• Ocells i tortugues marines del Mediterrani de 13:10
a 14:20h.
• Pausa per dinar
• Foto-identificació de cetacis, 16:00h
• Protocol de recollida de dades, 17:40h
• Bones pràctiques de navegació amb cetacis, 18:50h
3. Diumenge , sortida pràctica (tot el dia).

INFORMACIÓ DEL CURS
El curs està dirigit a majors de 18 anys, com estudiants
universitaris, mestres, professorat i naturalistes. Grups de 6
persones, possibilitat d’obrir nous grups. Es desenvoluparà al
Club Nàutic del Garraf.*
*(A valorar segons les restriccions actuals pel protocol
COVID-19, sempre que la situació epidemiològica del moment
ho permeti).
Durant els 15 dies previs al curs rebreu un correu amb tota la
informació necessària i detallada.

PREUS I INSCRIPCIONS
- Persones sòcies 120€
- Persones no sòcies 150€
*Consulta’ns els avantatges de fer-se soci!

Per inscriure-us al curs haureu d’omplir el formulari que
trobareu a la nostre web i enviar-ho per e-mail a:
educacio@associaciocetacea.org.
L’enllaç on trobareu el formulari és aquest:
http://www.associaciocetacea.org/formacio/cursos/curscetacis-catalunya/
Una vegada us confirmem que hi ha places disponibles
haureu de fer el pagament.
[continua...]
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MÈTODE DE PAGAMENT
Sense pagament, la reserva de la plaça només es guardarà
48h, més enllà és possible que sigui reservada per una
altre persona.
Després d’haver realitzat el pagament mitjançant
transferència bancària, haureu d’enviar el comprovant o una
captura de pantalla al nostre correu. Això ens servirà perquè
la reserva quedi formalitzada.
Transferència:
IBAN: ES03 1491 0001 2820 6817 5120 de Triodos bank,
concepte: CURS i el nom i cognom de la persona inscrita en
el curs.
Recordeu: si el compte d’emissió no va al vostre nom, és
important que ens informeu del nom del titular quan ens
envieu el mail amb el comprovant.
Rebràs un correu confirmant la teva inscripció al curs un cop
confirmat el pagament.

CANVIS I CANCEL·LACIONS
•

En cas de necessitat, només es podrà fer 1 canvi de dates
de realització de curs. En el segon canvi s’haurà de fer el
pagament de nou.

•

No es retornaran els diners del curs en cas de canvi o
cancel·lació durant els 15 dies previs a l’inici d’aquest i
haureu de fer el pagament de nou per a una altre edició
del curs.

•

La confirmació de la part pràctica (sortida en veler)
quedarà pendent fins a pocs dies previs a la edició del
curs ja que depèn de les condicions meteorològiques.

•

En el cas que s’hagi de cancel·lar buscarem la millor
opció per a cada assistent així que la pugui realitzar amb
normalitat.

•

Cetàcea es reserva el dret de poder cancel·lar o aplaçar
una edició si no es cobreix el nombre mínim de places
requerides o per altres causes de força major.

•

Una vegada confirmada una nova data les condicions pels
assistents de canvis i cancel·lacions seran les mateixes que
les indicades en les línies anteriors d’aquest document.
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Amb la col·laboració de:
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