Formació
Escoles Agràries

Reconeixement
d’espècies arbòries
Santa Coloma de Farners, del 20 al 23 de setembre de 2021

Presentació i objectius
L’Escola Agrària forestal ofereix aquest curs que dona continuitat a la oferta que fem per formar
arboricultors. Però també és extensiu a altres profesionals com jardiners, gestors del territori, paisatgistes,
etc.
El curs pretén aportar coneixements sobre com són i com funcionen els arbres, per poder distingir els seus
trets característics principlas que ens permetran reconèixer-los i identificar-los.
El curs que es farà a l’Escola agrària forestal és eminemtenet pràctic i inclourà una vista a jardins externs
per ampliar el nombre d’espècies.

Professorat
Cesc Balanzó enginyer tècnic forestal i agrícola. European Tree Worker

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal.
Casa Xifra.
Santa Coloma de Farners.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal mitjançant
el següent enllaç:

Calendari:

https://forms.gle/ECuUAFUx535k4CfZA

20, 21, 22 i 23 de setembre

Coordinadora: Mireia Oliva i Estanyol
a/e: mireia.oliva@gencat.cat

Horari:
8:00 a 14:00 h

Cost del curs: 32 €
Curs exclusivament per a treballadors en actiu.

Durada del curs:
25 h
Places:
15 alumnes

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
MORFOLOGIA DELS ARBRES
Coneixement de les parts externes dels arbres (arrels, tiges, tronc, branques, fulles, flors, fruits i llavors)

FISIOLOGIA DELS ARBRES
Introducció a les principals funcions de les plantes.

PRINCIPALS PARÀMETRES PER DIFERENCIAR LES ESPÈCIES VEGETALS
RECONEIXEMENT D’ESPÈCIES PERENNIFOLIES I CADUCIFOLIES AMB
FULLES
RECONEIXEMENT D’ESPÈCIES CADUQUES SENSE FULLES
Gemmes, escorces, lenticel·les , port i arquitectura dels arbres

RECONEIXEMENT D’ESPÈCIES PER ÀMBITS I ORIGEN

Urbà, periurbà, costa, ribera, muntanya... Espècies autòctones i exòtiques

CARACTERISTIQUES DE LES ESPÈCIES D’ARBRES
Algunes de les característiques dels arbres que ens ajudin a reconèixer-los i treballar amb ells

VISITES A ZONES ARBRADES
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