
Curs d’extensió universitària 
del 29 de Juny al 3 de Juliol de 2015

GESTIÓ FORESTAL 
SOSTENIBLE

Ecologia Forestal
Distribució dels sistemes forestals 
segons un gradient altitudinal
Valor ambiental dels boscos
Xarxa de boscos madurs
Plans tècnics de gestió i millora forestal
Producció forestal 
Ús de la biomassa
Incendis i canvi global
Sortida a boscos de la Garrotxa 29 i 30 de juny  i 

1, 2 i 3  de juliol 
de 2015

Horari
matí de 9:30 - 13:30 h 

tarda de 16:00 -18:30 h

UNED Garrotxa - C/ Fontanella, 3 d’Olot

Durada: 30 hores

Preu: 180 €
Estudiants: 160 €



OBJECTIUS

Actualment es plantegen diferents reptes ambientals i socioeconòmics 
relacionats amb el món forestal. Els espais forestals es troben influïts pels 
efectes del canvi climàtic, la disminució d’alguns usos tradicionals com la 
pastura del sotabosc o per l’augment de l’ús social dels boscos. Cal tenir 
present que els valors ambientals que aporten els boscos són imprescindi-
bles per l’equilibri territorial. Es tracta de fer compatible un aprofitament 
dels productes del bosc amb la seva conservació i planificar adequadament 
l’espai forestal evitant la degradació. Tots aquests elements s’han de 
combinar a l’hora d’abordar la gestió forestal, que ha de ser capaç de 
garantir de la forma més eficient possible la multifuncionalitat dels terrenys 
forestals.
A través del curs es vol contribuir en la difusió i formació bàsica en el 
coneixement i el maneig de diferents instruments i tècniques disponibles 
per a la gestió sostenible dels recursos relacionats amb el bosc. 
El curs va dirigit a estudiants universitaris o persones vinculades al sector 
forestal.

PROFESSORAT

Antònia Caritat. 
Doctora en Biologia. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Jaume Hidalgo. 
Enginyer de Forest. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona.
Pau Vericat. 
Enginyers de Forest. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Mireia Codina i Palou.
Enginyera Tècnica Forestal. Tècnic de l'àrea d'aprofitaments forestals i 
biomassa del CTFC . Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Isart Gaspà i Company.
Enginyer de Forest. Tècnic de l'àrea d'aprofitaments forestals i biomassa del 
CTFC. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya  

PROGRAMA

Ecologia Forestal
Distribució dels sistemes forestals segons un gradient altitudinal
Valor ambiental dels boscos
Xarxa de boscos madurs
Plans tècnics de gestió i millora forestal
Producció forestal 
Ús de la biomassa
Incendis i canvi global
Sortida a boscos de la Garrotxa

TASQUES: Assistència a les sessions, participació en la discussió-debat 
sobre cada tema proposat pel professorat, anàlisi de casos reals, realització 
d’exercicis pràctics (caracterització forestal, ús d’aplicacions per al càlcul 
de petjada de carboni, cerca d’informació i recursos online, etc.)

METODOLOGIA

El curs és presencial, consta de sis sessions teòric-pràctiques  i d’una sortida 
de camp. Cada sessió inclou material per fer exercicis. La sortida de camp 
tindrà lloc el divendres 3 de juliol  de 9:30 a 13:30 h.

RECONEIXEMENT

Crèdits UNED: 1.5 ECTS i 3 lliure configuració.
Crèdits UdG i UVic: reconeixement en tràmit. 
L’assistència i realització del  80% dels exercicis és obligatòria  per a l’obten-
ció del  Certificat d’assistència i els crèdits.

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA
           
Reserveu plaça a UNED Garrotxa; Tel. 972 272282
C/  Fontanella, 3 d’Olot 
info@olot.uned.es   
www.unedgarrotxa.cat   -   www.unedgirona.org   -   www.uned.es


