Formació
Escoles Agràries

Arboricultura i
tècniques de grimpada
Santa Coloma de Farners, del 20 al 24 de maig de 2019

Presentació i objectius
Aquest curs vol donar resposta teòrica i sobretot pràctica a la necessitat que molts professionals del
sector forestal i de la jardineria mostren en relació a la seguretat durant els treballs de poda en alçada.
Aprendrem a observar els arbres per conèixer com creixen i es desenvolupen, i així entendre millor on
i com fer els talls de poda. També coneixerem i practicarem les tècniques de rescat dalt de l’arbre en
cas d'accident.
La nova formació professional afavoreix la formació validable al llarg de la vida: aquest curs és
validable com a unitat formativa del títol de Tècnic/a en Jardineria i Floristeria.

Requisits de inscripció
•

Número de places: 12 (adjudicades per rigorós ordre d’inscripció i pagament de matrícula).

•

Aquest curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Professorat
Cesc Balanzó, enginyer tècnic forestal i agrícola, especialista en arboricultura.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra - Santa Coloma
de Farners
Calendari:
Dies 20, 21, 22, 23 i 24 de
maig
Horari:
De 09:00 h a 13:30 h i de
14:15 a 17:15 h (dia 24, de
9:00 a 14:00 h)
Durada del curs:
35 h.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal mitjançant
l’enllaç: https://goo.gl/forms/MC05AGduCMmFZhkE3
Coordinadora:

Marta Macià Termes
a/e: marta.macia@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 54 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 20 de maig
09:00 – 13:30 h Introducció a la grimpada. Protocols de treball en alçada. Principis generals de treball
en alçada. Tècniques bàsiques de grimpada. Equips, estris i materials. Altres mitjans,
equips per a treballs en alçada: grues, cistelles i plataformes elevadores.
14:15 – 17:15 h Introducció a l’arboricultura.

SESSIÓ 2, dt. 21 de maig
09:00 – 13:30 h Avaluació visual de l’arbre. Tècniques de treball en arbres. Normativa ambiental
i de prevenció de riscos laborals. Accés a l’arbre.
14:15 – 17:15 h Bases d'anatomia, de fisiologia vegetal i de les propietats mecàniques de l’arbre.

SESSIÓ 3, dc. 22 de maig
09:00 – 13:30 h Desplaçaments a dalt de l’arbre. Seguretat en les tasques dels treballs en alçada.
Pla d'emergència. Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals.
14:15 – 17:15 h Poda d’arbres: funcions, objectius, fonaments, condicionants, tipus i tècniques. Talls
de poda.

SESSIÓ 4, dj. 23 de maig
09:00 – 13:30 h Descens guiat de branques. Maquinària i eines de poda.
14:15 – 17:15 h Ús i manteniment de la serra mecànica. Tractament dels residus.

SESSIÓ 5, dv. 24 de maig
09:00 – 13:00 h Tècniques de rescat.
13:00 – 14:00 h Examen per validar la unitat formativa (optatiu).
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