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JORNADA Organitzada per altri, l’ICGC hi participa

Jornades 

CdA’s-EdA’s 2018
Pallars Jussà

Dilluns-dimarts, 8-9 de gener de 2018

L’ICGC col·labora en aquestes Jornades que fan un

cop l’any tots els professionals dels Camps i Entorns

d’Aprenentatge (CdA’s-EdA’s) del Departament d’En -

senyament per intercanviar experiències, conèixer

quines activitats s’hi fan en cada un i millorar la pràc-

tica docent. També es continuarà la formació

“Aplicació del model competencial als Camps

d’Aprenentatge”.

L’Institut participa en les activitats que ofereix l’EdA,

en les quals el Centre de Suport Territorial Pirineus

dóna suport docent amb la visita a la seva seu dels

35 professors que formen la xarxa CdA’s-EdA’s.

Geologia 

Seu

Pallars Jussà
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JORNADA Organitzada per altri, l’ICGC hi participa

Presentació del llibre

“1939: Els núvols 

confiscats”
Institut d’Estudis Catalans

Dilluns, 29 de gener de 2018

18.30 hores

Presentació del llibre “1939: Els núvols confiscats.

Relat d’Eduard Font serè sobre els últims dies del

Servei Meteo rològic de Catalunya” en el qual l’ICGC

ha participat activament. El llibre estudia i fa públics

documents inèdits sobre la història de la me teo -

rologia a Catalunya preservats a l’Institut.

L’Institut d'Estudis Catalans, amb el suport del patro-

nat de la Fundació Masia Mariona, ha publicat el

manuscrit de Fontserè on relata aquest període. La

transcripció del text ha estat a càrrec de Montserrat

Busto del SMC. L’obra es completa amb un estudi

preliminar de Josep Batlló de l’ICGC, que posa en

context els fets i el seu per què, i conté també la

reproducció facsímil de la carta que Rafael Patxot va

enviar als membres de l’Organització Meteorològica

Internacional per fer saber a tots els meteoròlegs la

veritat dels fets ocorreguts.

Amb aquesta publicació, en què l’ICGC ha cedit tots

els documents originals reproduïts en l’obra, es mos-

tra una vegada més la importància de la preservació

de la documentació històrica.

Cartografia històrica

Seu

Institut d’Estudis Catalans

Sala Prat de la Riba

Carrer del Carme, 47

Barcelona
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JORNADA Organitzada per altri, l’ICGC hi participa

9es Olimpíades de

Geologia de Catalunya
Diverses localitzacions: Lleida, Girona, 

Tarragona i Barcelona

Divendres, 23 de febrer de 2018

10.00 hores

Tot i que vivim sobre la Terra, el nostre planeta se -

gueix essent un gran desconegut per a la majoria de

la Humanitat. La geologia és la ciència que ens

ajuda a conèixe’l, i com més bé l’entenguem millor el

podrem preservar. 

L’Olimpíada de Geologia anima i implica els estu-

diants de batxillerat en el coneixement de la geolo-

gia, tot remarcant la seva importància en el món

actual i promovent el seu progrés i desenvolupa-

ment.

Les Olimpíades són obertes als estudiants que cur-

sen assignatures on la geologia juga un paper espe-

cial: ciències naturals, ciències de la Terra i del medi

ambient, geologia, ciències del món contemporani,

etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat matri-

culats a qualsevol centre de Catalunya en el curs

2017-2018.

La competició es divideix en dues parts: una d’indivi-

dual i una altra de grup.

Per a més informació:

http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/fases_territorial_cat_

2018.htm

Geologia

Seu

Diverses localitzacions:

Lleida, Girona, 

Tarragona i Barcelona
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CURSOS Organitzat per l’ICGC

Geoinformació

Seu

Centre de Suport

Territorial (CST) Pirineus

Passeig de Pompeu

Fabra, 21

Tremp

Curs Instamaps avançat
Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC),

Tremp

Dimecres, 24 de gener de 2018

10.00-13.00 hores

Instamaps és una plataforma web de l’ICGC que per-

met als usuaris explorar la geoinformació de Catalu -

nya i també de la resta del món, crear els seus propis

mapes de manera ràpida i fàcil, visualitzar-los en tot

tipus de dispositius, incrustar-los en una pàgina web o

blog i compartir-los a les xarxes socials.

Aquest curs és la continuació del curs “Instamaps

bàsic” que es va fer el maig de 2017. Aquesta nova

formació aprofundeix en aspectes més específics de

l’eina. Concretament, es faran 4 mapes que perme-

tran mostrar els detalls de funcionament.

Mapa 1. En base a la creació i ús de geoinformació

per part de l’usuari.

Mapa 2. En base a les possibilitats avançades d’esti-

lització.

Mapa 3. En base a l’ús d’eines geomètriques.

Mapa 4. En base al treball a partir de les dades al

núvol.
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Seu

EdA de Tremp

Servei Educatiu 

del Pallars

Av. Bisbe Iglesias, 5

Tremp

Inscripció

eda-tremp@xtec.cat

CURSOS Organitzat per altri, l’ICGC hi participa

Geologia

Entorn d’Aprenentatge 

de Tremp
EdA de Tremp

Obert tot l’any

L’ICGC dóna suport al professorat que duu a terme la

formació, a més explica les seves activitats i ofereix

una visita a la instal·lació d’energia geotèrmica per a

la climatització de l’edifici del CST Pirineus.

També contribueix en els àmbits següents destinats a

alumnes de primària, ESO, batxillerat, cicles forma-

tius:

– Tremp, ciutat geològica. Visita a l’ICGC

– Llegint les pedres. Itinerari de geologia urbana per

Tremp

– Geologia i territori. Visita a l’espai de geologia de

l’Epicentre

– El paisatge ens parla. Itinerari geològic de Tremp

fins al mirador de Claret. Els fòssils de l’Ilerdià

– La memòria de la Terra. Itinerari geoambiental i

paleontològic per la Conca Dellà

– La interpretació geològica del paisatge. Itinerari

geoambiental per la Conca de Dalt

– El paisatge, el riu i el bosc de ribera. Itinerari per la

riba de la Noguera Pallaresa i la verneda de Palau

– Un tomb virtual pel Pallars. Visita als diferents

espais de l’Epicentre

– La vall de Carreu. Cingles, alzines i voltors. Itinerari

de natura per la vall de Carreu

– La Terreta, la vall dels voltors. Itinerari interdiscipli-

nari per la vall de la Terreta

– Els fóssils, l’empremta del passat. Taller de paleon-

tologia

Per a més informació:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/edatremp/activitats/a

mbit-gelogic
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Seu

Centre de Suport Territorial

Pirineus (ICGC)

Pg. de Pompeu Fabra, 21

Tremp

EXPOSICIONS Organitzada per l’ICGC

Georiscos

Les allaus al Pirineu 

de Catalunya, com 

prevenir-les
Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC),

Tremp

16 de novembre de 2017 - 28 de febrer de 2018

En els diferents panells que formen l’exposició troba-

reu les tasques de l’ICGC per tal de minimitzar el risc

d’allaus. 

L’estudi de com el canvi climàtic afecta les nostres

muntanyes ens permetrà preveure escenaris per tal

de minimitzar-los. 
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Centre d’Interpretació

dels Sòls dels Pirineus
Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC),

Tremp

15 de desembre de 2016 - 31 de desembre de 2018

Exposició sobre els sòls dels Pirineus i Prepirineus cen-

trada en la mostra dels monòlits realitzats en el marc

del projecte “Monòlits de sòls dels Pirineus” (ICGC).

Mitjançant el CST Pirineus, l’Institut treballa en la

creació d’una col·lecció de monòlits de sòls repre-

sentatius dels Pirineus i Prepirineus amb l’objectiu

d’adquirir coneixement i divulgar la importància de la

diversitat dels sòls que formen la serralada. L’estudi

d’aquests sòls ens ha donat l’oportunitat d’organitzar

una col·lecció d’exemplars de seccions originals de

sòls que ha de facilitar la difusió i la divulgació del

coneixement adquirit.

La conservació dels monòlits naturals en les condi-

cions adequades i la seva exhibició faciliten l’estudi i

la comparació entre tipus de sòls diversos i ajuden a

entendre, entre d’altres, els respectius processos for-

madors, les propietats agronòmiques i aspectes

mediambientals relacionats. La possibilitat de dispo-

sar d’una varietat important de seccions naturals de

sòls en un espai expositiu interior que reuneixi les

condicions necessàries per a la seva conservació

suposa disposar d’una eina educativa i divulgativa

molt important. Addicionalment, el component estètic

dels monòlits de sòls és un actiu complementari molt

important en les exposicions permanents de monòlits

dels països del nostre entorn social i cultural. 

Horari

De dilluns a divendres

(visites a concertar trucant al telèfon 34 973 65 08 30)

Seu

Centre de Suport Territorial

Pirineus (ICGC)

Pg. de Pompeu Fabra, 21

Tremp

EXPOSICIONS Organitzada per l’ICGC

Edafologia

On les pedres parlen... 

als carrers de Tremp
Carrers de Tremp

Permanent des del 4 de juny de 2015

Aquesta exposició, de gran format, és un projecte de

l’Ajuntament de Tremp, de l’Institut de Desenvolupa-

ment de l’Alt Pirineu i Aran i de l’Institut Cartogràfic i

Geològic de Catalunya. El seu objectiu és el d’apro-

par la geologia i les ciències de la Terra als ciutadans.

9 plafons són el suport d’una mostra de fotografies

sobre geologia, instal·lada a la plaça de la Creu de

Tremp. Cada imatge s’acompanya d’una breu expli-

cació i de la situació de la pedra sobre un mapa. La

major part de les fotografies són obra dels autors

locals, Jordi Uriach, Jordi Peró i Jordi Colom.

La riquesa paisatgística i l’interès que desperta en la

comunitat científica la zona de la Conca de Tremp, el

Pallars Jussà i el Montsec, és un recurs de gran valor

que pot contribuir al desenvolupament local sostenible.

Seu

Carrers de Tremp

EXPOSICIONS Organitzada per l’ICGC

Geologia
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Seminari adhoc 

“Com controlar 

els factors clau per a la qualitat

de les imatges digitalitzades”
Adhoc Synectic Systems, SA

Sala d’Actes de l’ICGC

6 de març

FME World Tour 2018
con terra i Safe Software

Sala d’Actes de l’ICGC

11 d’abril

HOSTATJAMENT D’ACTES


