Arboricultura i treballs en altura
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Bellestar, 16, 17, 18 i 19 d’abril de 2018
PRESENTACIÓ
Es tracta d’un curs amb una part pràctica important, que vol
donar resposta a la necessitat que molts professionals del
sector forestal i de la jardineria mostren en relació amb la
seguretat en els treballs de poda en altura.
Es pretén aconseguir els coneixements suficients per realitzar
treballs en altura amb les tècniques i els equipaments bàsics
necessaris per garantir una correcta grimpada.
Aquest mòdul s’adreça a persones relacionades amb el món
rural.

CONTINGUT
Dilluns, 16 d’abril
• Fonaments d’Arboricultura. Bases d'anatomia, de fisiologia vegetal i de les propietats mecàniques
de l’arbre.
• Etapes de desenvolupament dels arbres.
Dimarts, 17 d’abril
• Poda d’arbres: funcions, objectius, fonaments, condicionants, tipus i tècniques.
• Talls correctes i incorrectes de poda.
• Equips i eines de poda.
Dimecres, 18 d’abril
• Tècniques i principis bàsics dels treballs en altura.
• Tècniques bàsiques de grimpada. Equips, estris i materials.
Dijous,
•
•
•

19 d’abril
Pràctiques de grimpada d’arbres. Descens guiat de branques.
Seguretat en les tasques dels treballs en altura.
Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Professorat/Ponent: Cesc Balanzó. Enginyer tècnic agrícola i forestal. Especialista en treballs en alçada i
arboricultura.
Nombre màxim d’alumnes: 12.
Material personal: Bota de mitja canya i pantaló còmode de treball.

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

