Optimitzem el treball amb la motoserra.
4 Manteniment, seguretat i tècniques de tallada
Bellestar, 21, 22, 23 i 24 de maig de 2018
PRESENTACIÓ
Aquest curs es planteja amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels treballadors tant del sector
forestal com del món de la jardineria d’optimitzar el seu treball amb la motoserra. Es pretén donar els
coneixements suficients per a incrementar el rendiment dels treballs d’abatiment i processat d’arbres,
millorant la seguretat d’aquests, perfeccionant les tècniques, així com realitzar un adequat manteniment
de l’equip de treball.
Es tracta d’un curs eminentment pràctic destinat a treballadors en actiu de l’àmbit rural que busquin
perfeccionar el seu treball amb la motoserra, així com també per a aquelles persones que facin un ús
ocasional de la motoserra (propietaris de finques, jardiners ocasionals, bombers voluntaris, personal
d’ADF...).

CONTINGUT
Dilluns, 21 de maig
• Principals elements de la motoserra, coneixement de la màquina.
• Avaluació de riscos, mesures de seguretat, EPI i equips de treball.
• Manteniment de la motoserra.
Dimarts, 22 de maig
• Organització de la feina. Eines i equips necessaris.
• Preparació de l’àrea de treball i de l’arbre per a la tala
• Protocols i procediments en cas d’emergència.
• Abatiment, esbrancat i trossejat de l’arbre.
Dimecres, 23 de maig
• Optimització de les tasques abatiment, esbrancat i trossejat de l’arbre: postures, tècnica i
seguretat.
• Abatiment d’arbres. Casos pràctics.
Dijous, 24 de maig
• Optimització de les tasques abatiment, esbrancat i trossejat de l’arbre: postures, tècnica i
seguretat.
• Abatiment d’arbres. Casos pràctics.
Professor: Cesc Balanzó Enginyer tècnic agrícola i forestal. Especialista en treballs en alçada,
arboricultura i treball amb motoserra.
Nombre màxim d’alumnes: 12.
Material personal: És recomanable que cada alumne disposi de motoserra i d’equip de protecció
individual (Bota, pantaló i guants antitall, així com casc amb visera i protecció auditiva). En cas contrari,
es podrà gestionar a través de l’Escola.

LLOC DE REALITZACIÓ
I INSCRIPCIONS

ORGANITZACIÓ

De dilluns a dijous,
de 9:00 a 17:30

EA del Pirineu
FINCA LES COLOMINES, S/N
25712 BELLESTAR
Inscripcions: Marta Belmonte
marta.belmontec@gencat.cat
Tel. 973 35 23 58

HORARI

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca
i Alimentació

Preu d’inscripció: segons Ordre

AAM/218/201: 32€

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Durada del curs: 30 hores
Hi ha la possibilitat de realitzar àpats i/o
allotjar-se a l’Escola, però cal notificar-ho
en el moment de la inscripció per tal de fer
la reserva.

PLA ANUAL
de formació agrària

