Formació
Escoles Agràries

Poda per a professionals
de la jardineria
Santa Coloma de Farners, del 20 al 24 d'abril de 2021

Presentació i objectius
L’Escola Agrària Forestal ofereix aquest any un itinerari formatiu en Arboricultura per a professionals en actiu.
Aquest està dividit en dos blocs, un de coneixements bàsics sobre arboricultura urbana, arrels i reconeixement
d'espècies arbòries i l’altre sobre tècniques de treball, que inclou poda per a professionals de la jardineria, i el
nivell II de grimpada.
El curs que us proposem mitjançant aquest cartell, està destinat a professionals que necessitin resoldre
problemes que ocasionen els arbres mitjançant la poda.
Amb el curs es pretén que l’alumne aconsegueixi una comprensió profunda de l’ individu arbori i de les
possibilitats de la poda.
Les solucions proposades seran amb arguments tècnics, respectuoses i viables, per professionals amb ganes de
evolucionar i créixer.
Durant el curs, a part de les sessions teòriques, s’executaran sessions de poda segura i productiva.
Aquest curs està reconegut per l’Asociación Española de Arboricultura.

Professorat
Francecs Vilarrubias, arboricultor, European Tree worker
Professor de suport col·laborador de l’escola. Certificat amb ECC1-ECC2-ECC3

Realització

Incripcions

Lloc: Escola Agrària
Forestal Casa Xifra
Santa Coloma de Farners
Calendari:
Del 20 al 24
d’abril Horari:
8:00 a 13:30 i de 14:30 a
16:45 h
Durada del curs:
30 h (15h pràctiques)

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Agrària Forestal a través de l’enllaç:
https://forms.gle/zvpY5fNw5zXYznUR7

Curs reconegut per:

Coordinadora:
Mireia Oliva a/e: mireia.oliva@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Curs destinat a treballadors en actiu. 15 places.
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda condicionada
a les mesures establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
•

Models arquitecturals i estratègies.

•

Etapes de desenvolupament.

•

Reiterats i substituts.

•

Estructures per l'emergència.

•

Lectura de l'estructura.

•

Dosis de Poda.

•

Temps de Poda.

•

Tall correcte.

•

Mètodes d'Accés.

•

Poda de Formació.

•

Plantació.

•

Prevenció de Riscos per els treballs de poda.
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