ARBORICULTURA i TÈCNIQUES DE GRIMPADA
Santa Coloma de Farners, maig 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 a la seguretat en els
treballs de poda d’alçada. Una part teoricopràctica ens ensenya
l’observació dels arbres per conèixer com creixen i es
desenvolupen i per entendre millor on i com fer els talls de poda.
El curs conté unes hores per conèixer i practicar les tècniques de
rescat dalt de l’arbre en cas que es produeixi un accident durant la
feina.
La nova formació professional afavoreix la formació validable al
llarg de la vida: aquest és un curs validable com a unitat formativa
del títol de tècnic/a en Jardineria i Floristeria.

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS
Dies 14, 15, 16, 17 i 18 de maig, 35 hores
Professor: Cesc Balanzó, Enginyer tècnic forestal i agrícola, especialista en arboricultura
Places: limitades a 12 alumnes (adjudicades per rigorós ordre d’inscripció i pagament de matrícula)

INSCRIPCIONS
Coordinació i inscripcions: Enric Campi (ecampister@gencat.cat)
Curs adreçat a treballadors en actiu
Preu dels curs: 54 €
Hi ha la possibilitat de dinar al centre escolar, sempre que s’indiqui en el moment
de la matrícula (6,30€)

LLOC DE REALITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

Horari

ESCOLA AGRÀRIA FORESTAL
Santa Coloma de Farners

Escola Forestal
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca
i Alimentació

De 9h a 13:30h i
de 15 a 18h
(18/5, de 9-14 h)

PROGRAMA (Arboricultura i tècniques de grimpada)
Dilluns, 14 de maig
9 – 13.30 h. Introducció a la grimpada. Protocols de treball en alçada. Principis generals de
treball en alçada. Tècniques bàsiques de grimpada. Equips, estris i materials. Altres mitjans,
equips per a treballs en alçada: grues, cistelles i plataformes elevadores.
15 – 18 h. Introducció a l’arboricultura.
Dimarts, 15 de maig
9 – 13.30 h. Avaluació visual de l’arbre. Tècniques de treball en arbres. Normativa ambiental
i de prevenció de riscos laborals. Accés a l’arbre.
15 – 18 h. Bases d'anatomia, de fisiologia vegetal i de les propietats mecàniques de l’arbre.
Dimecres, 16 de maig
9 – 13.30 h. Desplaçaments a dalt de l’arbre. Seguretat en les tasques dels treballs en alçada.
Pla d'emergència. Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals.
15 – 18 h. Poda d’arbres; funcions, objectius, fonaments, condicionants, tipus i tècniques.
Talls de poda.
Dijous, 17 de maig
9 – 13.30 h. Descens guiat de branques. Maquinària i eines de poda.
15 – 18 h. Ús i manteniment de la serra mecànica. Tractament dels residus.
Divendres, 18 de maig
9 – 13 h. Tècniques de Rescat.
13 – 14 h. Examen per validar la unitat formativa (optatiu).

