Formació
Escoles Agràries

Aplicacions medicinals de les
plantes del nostre entorn
Amposta, del 3 de juny al 9 de juliol de 2022

Presentació i objectius
Són moltes les plantes que acompanyen els cultius del nostre entorn. Moltes vegades les coneixem sota
l’expressió de “males herbes” tot i que tenen usos i propietats molt interessants.
Aquest curs pretén posar en valor aquestes plantes que apareixen als cultius, als camins o a les finques ermes
a través de diverses tècniques d’aplicació.
Tot i que es realitzaran algunes introduccions teòriques, es tracta d’un curs molt pràctic on
s’elaboraran preparats molt diversos per tal que l’alumnat pugui practicar directament el treball amb les plantes
i explorar-ne totes les possibilitats

Programa
SESSIÓ 1, dv. 3 de juny

INTRODUCCIÓ.

SESSIÓ 2, ds. 4 de juny

RECONEIXEMENT DE PLANTES (sortida).

SESSIÓ 3, dv. 10 de juny

CONCEPTES BÀSICS I APLICACIONS.

SESSIÓ 4, ds. 11 de juny

OLIS ESSENCIALS I DESTIL·LACIÓ.

SESSIÓ 5, dv. 17 de juny

PREPARACIONS BÀSIQUES (XAROPS, SALS, ARGILES...).

SESSIÓ 6, ds. 18 de juny

UNGÜENTS I OLEATS.

SESSIÓ 7, dv. 1 de juliol

EMULSIONS (Sessió teòrica).

SESSIÓ 8, ds. 2 de juliol

EMULSIONS (Sessió pràctica).

SESSIÓ 9, dv. 8 de juliol

SABONS (Sessió teòrica).

SESSIÓ 10, ds. 9 de juliol

SABONS (Sessió pràctica).

Professorat
Sra. Natàlia Jiménez Mestre, enginyera tècnica forestal, professora col·laboradora de l’EA Amposta.

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Amposta

Us hi podeu inscriure a l’Escola Agrària d’Amposta.
Tel. 977 701 500

Calendari:
Dies 3-4-10-11-17-18 de juny
Dies 1-2-8-9 de juliol
Horari:
dv. de 17.00 a 20.00 h
ds. de 10.00 a 14.00 h
Excepte el dia 4 de juny que serà
de 9.00 a 18.00 h
Durada: 40 h

Coordinador: Sr. Víctor Reverté Querol
a/e victor@arabogues.com
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 54 €
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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