Formació
Escoles Agràries

Optimitzem el treball amb la motoserra.
Manteniment, seguretat i tècniques de tallada
Bellestar, del 7 al 10 de setembre de 2021

Presentació i objectius
Aquest curs es planteja amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels treballadors, tant del sector
forestal com del món de la jardineria, per tal d’optimitzar el seu treball amb la motoserra. Es pretén donar els
coneixements suficients per a incrementar el rendiment dels treballs d’abatiment i processat d’arbres, millorant
la seguretat d’aquests, perfeccionant les tècniques, així com realitzar un adequat manteniment de l’equip de
treball.
Es tracta d’un curs eminentment pràctic destinat a treballadors en actiu de l’àmbit rural que busquin
perfeccionar el seu treball amb la motoserra, així com també per a aquelles persones que facin un ús
ocasional de la motoserra (propietaris de finques, jardiners ocasionals, bombers voluntaris, personal d’ADF...).

Programa
• PRINCIPALS ELEMENTS DE LA MOTOSSERRA, CONEIXEMENT DE LA MÀQUINA.
• AVALUACIÓ DE RISCOS, MESURES DE SEGURETAT, EPIS I EQUIP DE TREBALL.
• ORGANITZACIÓ DE LA FEINA. EINES I EQUIPS NECESSARIS.
• PREPARACIÓ DE L’ÀREA DE TREBALL I DE L’ARBRE PER A LA TALA.
• PROTOCOLS I PROCEDIMENTS EN CAS D’EMERGÈNCIA.
• ABATIMENT, ESBRANCAT I TROSSEJAT DE L’ARBRE.
• OPTIMITZACIÓ DE LES TASQUES D’ABATIMENT, ESBRANCAT I TROSSEJAT DE L’ARBRE:
POSTURES, TÈCNICA I SEGURETAT.

Professorat
Cesc Balanzó, enginyer tècnic agrícola i forestal.
Especialista en treballs en alçada, arboricultura i treball amb motoserra.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària del Pirineu
(Bellestar)

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pirineu, en el
següent formulari: http://bit.ly/motoserra09-21

Calendari:
Dies 14, 15, 16 i 17 de
setembre de 2021
Horari:
8:00 - 15:30 h
Durada del curs: 30 h
12 places

Persona de contacte:
Marta Belmonte, telèfon 973352358 - marta.belmontec@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
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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