Formació
Escoles Agràries

Preparació per a la
certificació europea de serra
mecànica (ECC1-ECC2)
Olius, del 16 al 19 de novembre del 2021

Presentació i objectius
L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la
feina.
Es tracta d’un curs 100% pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb cada alumne/a i
el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrista ECC1 i ECC2 (manteniment i l’ús de la
serra mecànica i el trossejat i la tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre).
Els dies 13 i 14 de desembre està previst portar a terme exàmens del Carnet europeu de motoserrista ECC1 i
ECC2 (per inscripcions contactar amb el coordinador daniel.tarres@gencat.cat o 973 48 07 13)

Programa
1.MANTENIMENT DE LA MOTOSERRA (Mesures de seguretat i EPI, Avaluació de riscos i procediments d’emergència,
Seguretat i Manteniment de la motoserra)

2.PREPARACIÓ I TROSSEJAT DE L’ARBRE (Mesures de seguretat i EPI, Manipulació de càrregues, Organització del
treball, Combustibles i lubricants, Ergonomia, Engegada de la màquina, Tensió i compressió, Màquines atrapades, Ús del fre i
Trossejament)

3.PREPARACIÓ PER A LA TALA (Mesures de seguretat i EPI, Avaluació de riscos, Organització del treball, Preparació
del lloc i Preparació de l’arbre)

4.TALA D’ARBRES (Tala de l’arbre en la direcció fixada, Tall a dos nivells, Tala d’un arbre inclinat lleugerament en contra
de la direcció d’abatiment, Tala d’un arbre que s’ha reassentat sobre la soca en contra de la direcció d’abatiment i Tala
d’arbres enganxats per mitjà d’eines manuals).
* Caldrà que l’alumnat disposi de motoserra i els EPI corresponents. Contràriament, caldrà informar-ne l’Escola abans de començar el curs

Professorat
Professionals del treballs forestals en actiu amb el carnet de formadors en treballs forestals ECC3

Realització
Lloc:
Olius (Solsonès)
Calendari:
Del 16 al 19 de
novembre del 2021
Horari:
08:00 a 15:30 h
Durada del curs:
30 h

Inscripcions
Podeu
preinscriure-us
a
l’apartat
corresponent
de
https://agora.xtec.cat/ecasolsones/formacio-continua/cursos

la

nostra

web

Coordinadora:
Daniel Tarrès, telèfon 973 48 07 13, a/e: daniel.tarres@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 250 €
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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