Formació
Escoles Agràries

Curs de manteniment
d’instal·lacions agràries
Talarn, els dimecres 7, 14 i 21 de novembre de 2018

Presentació i Objectius
En aquest curs, es posaran en pràctica tècniques bàsiques de manteniment d’instal·lacions elèctriques,
d’aigua i de soldadura amb l’objectiu que l’agricultor o ramader sigui més autònom a l’hora de mantenir
les instal·lacions de la seva explotació. Amb això, pot estalviar-se el cost dels serveis externs i, sobretot,
evitar la dependència d’altres persones quan cal resoldre una situació urgent i així no haver d’aturar
l’activitat productiva.
Al llarg del curs els alumnes aprendran a reconèixer les avaries més freqüents en les instal·lacions
agrícoles i fer les operacions bàsiques de reparació i manteniment. També sabran com identificar els
riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació de materials, estris i maquinària emprats en el
manteniment de les instal·lacions.

Programa
SOLDADURA ELÈCTRICA, dc. 7 de novembre (Cal que els alumnes portin granota i guants de pell)
• Elements de seguretat i control.
• Realització de soldadures amb diferents perfils i direccions.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, dc. 14 de novembre
• Elements de seguretat en instal·lacions elèctriques.
• Elements de mesurament i control elèctric.
• Treball pràctic de confecció d'instal·lacions elèctriques.
• Detecció d’avaries.
INSTAL·LACIONS D’AIGUA, dc. 21 de novembre
• Reconeixement i utilitat dels diferents materials en els conductes d’aigua.
• Treball pràctic amb canonades de plàstic rígid (taller de soldar, doblegar, etc.).
• Treball pràctic amb canonades de coure (taller de soldar, doblegar, etc.).
• Reparació d’avaries.

Professorat
Josep Tristany Casals, llicenciat en enginyeria tècnica industrial i electrònica.
Joan Collell Angrill , graduat en enginyeria mecànica, soldador.

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Pallars
Calendari:
7,14 i 21 de novembre
Horari:
16:00 a 20:00 h
Durada del curs:
12 h.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pallars.
Coordinadora:
Marta Sebastià Vigués, telèfon 973 650 179,
a/e: marta.sebatia@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Més informació: agricultura.gencat.cat
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