MÒDUL DE FERRAMENT ORTOPÈDIC
I CORRECTIU EN EQUINS
[MF1138_3]

Bellestar, del 9 de gener al 23 de març de 2018
PRESENTACIÓ
Aquest mòdul està associat a la unitat de competència
de determinar l’aplicació de ferraments ortopèdics en
equins.
Així mateix, està vinculat a la qualificació professional
de Herrado de equinos del Catálogo nacional de las
cualificaciones profesionales del Instituto Nacional de
Cualificaciones Profesionales (INCUAL).
El mòdul s’adreça a persones relacionades amb el món
rural.
CONTINGUTS DEL CURS

1) Anatomia i fisiologia dels principals sistemes i
aparells de l’organisme dels equins.
L’esquelet dels equins.
2) Patologies de l’aparell locomotor dels equins i Durada: 150 hores.
el seu ferrament.
Dies i horari: De dimarts a dijous, de 9 a 17 h.
Divendres, de 9 a 13h15
3) Correcció dels aploms en poltres mitjançant el
ferrament
Places: limitades a 12 persones.
4) Programació i control dels ferraments
especials.

INSCRIPCIONS
Abans de fer la inscripció, consulteu els requisits,
les proves d’accés, el vestuari necessari, el preu de
la inscripció, el lloc de realització, l’allotjament, etc.
El pagament de la inscripció no es realitzarà fins que
la persona no hagi estat seleccionada i formalitzi la
matrícula.
Per obtenir-ne més informació, us podeu adreçar a
l’Escola Agrària del Pirineu mitjançant telèfon, fax o
correu electrònic.
Import de la matrícula: 85,60 €

PLA ANUAL
de està
formació
agrària
Finançament: el mòdul
finançat pel

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) amb el suport del Programa de
desenvolupament rural i el FEADER.
____________________________________________

LLOC DE REALITZACIÓ
I ORGANITZACIÓ
Escola Agrària del Pirineu
Finca Les Colomines, s/n
25712 Bellestar (la Seu d’Urgell - Lleida)
Telèfon 973 35 23 58
Fax 973 35 44 13
A/e: marta.belmontec@gencat.cat

www.agricultura.gencat.cat

Allotjament: cal especificar, en el moment de la
inscripció, si voleu pernoctar a la residència de
l’Escola.

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

PLA ANUAL
de formació agrària

