Formació
Escoles Agràries

Gestió del casc descalç i
nous sistemes d’ortopèdia
Bellestar, del 24 de setembre al 14 de desembre de 2018

Presentació i Objectius
Aquest curs aborda de manera innovadora el peu del cavall i els sistemes d’ortopèdia equina.
Aquest mòdul està destinat a ferradors, ajudants ferradors i podòlegs equins que vulguin incrementar
els seus coneixements en gestionar el peu del cavall. Es demana que tinguin com a requisits: certificat
d’estudis secundaris i edat laboral. Com les places són limitades es farà una selecció en funció de la
seva vinculació al món rural, lloc de residència, projectes d’incorporació al món agrari, etc.
Els alumnes hauran de portar el material necessari: llima, tenalles d’aplomar del 12”, ronyonera (legra),
peu de rei, tenalles de sondeig, suport per posar els cascs (hoof stand), sabates de protecció, xaps,
retolador i cinta mètrica.

Programa
1. El cavall descalç (30h).
2. El manteniment del peu sa (30h).
3. Sistemes nous de diagnòstic i valoració de patologies (30h).
4. Nous materials i tècniques aplicats a l’ortopèdia equina (30h).
5. Registre i aplicació de la informació i seguiments creats (30h).

Professorat
Marc Sánchez. podòleg i ferrador equí.

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA del Pirineu
Calendari:
Del 24 al 28 de setembre.
Del 15 al 19 de d’octubre.
Del 5 al 9 i del 19 al 23 de
novembre.
Del 10 al 14 de desembre.
Horari: 09:00 a 17:00
Durada del curs: 150 h.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pirineu.
Places limitades: 14 persones.
Consulteu la informació sobre el període d’inscripció, selecció
i matrícula al dors.
Contacte:
Marta Belemonte, telèfon 973 352 358,
a/e: marta.belmontec@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 85,60 euros
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Inscripcions, selecció i matrícula
INSCRIPCIONS
La inscripció s’ha de realitzar, del 10 al 20 de juliol de 2018, enviant el curriculum vitae al correu
electrònic marta.belmontec@gencat.cat o aecapir.daam@gencat.cat.

SELECCIÓ
Es realitzarà a partir del curriculum vitae. Els alumnes que hagin cursat a l’escola algun mòdul de
ferrament tindran prioritat per fer la matrícula.
El 20 de juliol es donarà a conèixer la llista de persones que es poden matricular.

MATRÍCULA
Del 23 al 27 de juliol, de 9 a 15 h, les persones seleccionades presentaran a l'Escola Agrària del Pirineu
la documentació següent:
•

Còpia del DNI.

•

Còpia de la llibreta de la targeta sanitària.

•

Número de la Seguretat Social.

•

Certificat d’ingrés bancari per l’import de la matrícula.

L’import de la matrícula és de 85,60 EUR en concepte de drets d’inscripció. El pagament s’ha de fer
mitjançant ingrés a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, al compte 2100-0018-11-0200419704,

abans de la data d’inici del mòdul, indicant nom, cognoms i el nom del mòdul.
(El cost del vestuari i el material i les despeses de transport i manutenció derivades de la realització del
mòdul aniran a càrrec de l’alumne.)
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