
Organitza: Museu de Ciències Naturals de Granollers 

Lloc: Estació Biològica del Montseny. Alberg de Fontmartina.

Dates:
16 i 17 de juliol de 2022

Descripció: Els petits mamífers passen desapercebuts per la gran majoria de persones. Són 
rosegadors i insectívors de pocs grams de pes que surten fonamentalment de nit a buscar 
aliment, intentant esquivar els diversos depredadors que els vigilen. El curs té l’objectiu de 
donar a conèixer les diferents espècies de petits mamífers que viuen a Catalunya i mostrar 
com es poden estudiar seguint la metodologia d’un projecte amb una llarga trajectòria en 
aquest àmbit: el SEMICE, coordinat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers. 

Programa:

Dissabte

12:00h. Trobada a Fontmartina. Presentació 
del curs

12:30. Introducció als petits mamífers i 
identificació de les principals espècies.

13:30. Gincama-test de coneixements 
preliminars.

14:00. Dinar

15:30. Tècniques d’estudi dels petits 
mamífers. El trampeig en viu com a eina de 
seguiment. Programa de seguiment dels 
petits mamífers comuns (SEMICE).

16:30. Introducció a les estimes poblacionals. 
Estimadors versus índexs. Exemples del 
software CAPTURE, joc “ComptaMurguetes”.

CURS SOBRE TÈCNIQUES D’ESTUDI I SEGUIMENT DELS PETITS MAMÍFERS 

17:00. Sessió pràctica: Preparació de 
paranys i establiment d’un parell de línies 
de mostreig per introduir aspectes bàsics 
del trampeig. Valoracions del microhàbitat 
(eina de suport Cybertracker).
 
20:00. Sopar.

Diumenge

6:00. Esmorzar.

7:00. Sessió pràctica. Desplaçament al 
Turó de l’Home per fer la revisió de dues 
parcel•les SEMICE a l’avetosa de Passavets 
i el Turó Gros.

13:00. Cloenda

http://www.museugranollersciencies.org/es/


Guies/professors: Alfons Raspall, Marc Vilella i Carme Bartrina

Preu: amb allotjament 50€ / sense allotjament 39€

Allotjament: 

 Inclou: llit en llitera en habitació compartida, cuina, dutx-
es, serveis, aula de formació.

 No inclou: roba de llit, coixinera, tovalloles i menjar. Ve-
geu les característiques de l’equipament aquí

Nombre màxim d’inscripcions per al curs: 14
Nombre màxim de llits: 14

http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/reserves_montseny.html

