
   FITXA DE SORTIDES 
 
 

Sortida: Curset: Com fer un quadern de camp 
 

Lloc Seu de Depana / Delta del Llobregat 
 

Data xerrada Dia 24 Mes Maig Any 2018 
Data sortida Dia 26 Mes Maig Any 2018 
 

Durada xerrada (x) Matinal o tarda x Tot el dia  + d’un dia  
Durada sortida (x) Matinal o tarda x Tot el dia  + d’un dia  
 
 

Responsable/s: Blanca Martí 
  
       
Transport(x) Públic 

x 
 Privat 

(cotxes) 
   

 

Mínim d’edat (menors sempre acompanyats d’adult autoritzat) 3 
 

Descripció de l’activitat: 
Quan sortim al camp és important documentar les nostres observacions 
naturalístiques. La fotografia té moltes limitacions i el quadern de camp és una eina 
encara actual i amb valor científic. Tractarem els principis bàsics del quadern de 
camp i les nocions elementals del dibuix al natural. Aprendrem a fer esbossos i 
notes de camp, observar la natura, interpretar el paisatge i l’ecosistema, pensar en 
els detalls importants per a  la posterior identificació, etc. És un curs pensat per 
naturalistes que vulguin recolzar-se més en aquesta eina. 
No calen coneixements de dibuix. Activitat per a tota la família.  
Més info sobre la tallerista: 
    Blanca Martí 
    Il.lustradora científica i naturalista  
    www.blancamarti.com 
    https://www.facebook.com/Blanca-Mart%C3%AD-de-Ahumada-Illustradora-
cient%C3%ADfica-i-naturalista-316360881878559/ 
    https://www.instagram.com/blanca_marti_/ 
Constarà d’una part teòrica (a la seu de Depana) i una sortida pràctica a un espai 
natural emblemàtic per Depana, el delta del Llobregat. En concret, visitarem un 
aiguamoll amenaçat a dia d’avui, que és l’Olla del Rei de Castelldefels, afectada 
per unes obres de la UPC.  
Més info sobre la campanya: @Olladelrei #salvemlolla 
 

Coses a destacar: Menjars, allotjament, recomanacions..... 

Portar calçat còmode a la sortida i esmorzar/aigua. SI algú ho prefereix, pot fer 
servir una cadira plegable, per fer els dibuixos al camp. 
 

Material imprescindible i recomanable: 
Material a portar: quadern, llapisses, goma, i maquineta. Material de color 
(llapisses, aquarel·la), si se'n disposa. 
 

Preu Soci 12 Eur No soci 16 Eur 
Nens: 5 Eur no-soci, 2 Eur soci; menors de 10 anys, gratis 
   

Data límit d’inscripció:  



   FITXA DE SORTIDES 
Dia  Div.,18 de maig  Hora 14:00h 
    
Dades necessàries per inscripció (a comunicar en el moment de la inscripció) 
 Nom i cognom de participant (edat en cas de menors) Tots els noms de 
participants en cas de anar en grup. 

Telèfon/s de contacte per imprevistos (si no hi ha un mínim de gent no es 
celebrarà).  
Si sou socis/òcies o no 
Lloc de trobada on et presentaràs. 
Si veniu només a la sortida (el preu serà el mateix). 
 


