MANTENIMENT
i REPARACIÓ
d’instal·lacions de REG
10, 17 i 24 de març de 16.30h a 19.30h
Consulteu programa, preus i descomptes a:
botiga.associaciolera.org
formacio@associaciolera.org .Tel. 672337305

és una proposta de

Una proposta de l’associació

SIGUEM CAPAÇOS DE RESOLDRE PROBLEMES HABITUALS QUE ES
DONEN A LES INSTAL·LACIONS DE REG

Dijous 10 de Març de 16:30 a 19:30h
1 - Classes d’ emissors de reg per aspersió. Classes de broquets per a difusors
i aspersors. Regulació de l’abast i radi de cobertura.
2 - Concepte de solapament. Concepte d’uniformitat de reg. Elecció adequada
de broquets d’aspersors i difusors.
3 - Reg per degoteig. Tipus de tub amb degoters incorporats i accessoris. Tipus
de degoters individuals. Muntatge i utilització en parcs i terrasses. Reparació
d’avaries i elements de manteniment
Dijous 17 de Març de 16:30 a 19:30h
4 - Electrovàlvules. Classes d’electrovàlvules i solenoides. Funcionament
d’una electrovàlvula. Averies més freqüents i la seva reparació . Muntatge
d’una bateria d’electrovàlvules. Connexió d’electrovàlvules amb programador.
Problemes de corrosió al cablejat elèctric.
5 - Classes de tubs utilitzats en reg: polietilè i PVC. Alta i baixa densitat.
Pressions màximes de funcionament. Diàmetres interiors i exteriors.
Accessoris de connexió de tubs.
6 - Classes de programadors de reg: programadors d’aixeta, programadors
connectats a la xarxa elèctrica , programadors de pila, consoles i programadors
vía wifi.
Dijous 24 de Març de16:30 a 20:30 h
7 - Altres elements del sistema de reg: sensors, arquetes, reguladors de pressió,
filtres, etc.
8 - Aspectes bàsics del funcionament d’un grup de bombeig.
9 - Conceptes bàsics d’hidràulica aplicats a un sistema de reg: pressió, caudal,
pèrdua de càrrega, etc.

Durada del curs
10 hores
Lloc
A l’Institut de Jardineria i Agricultura “Les Garberes”
Polígon Industrial El Pla de la Bruguera - Carrer de l’Anoia, cantonada Solsonès,
Castellar del Vallès. Clica aquí per anar-hi amb googlemaps.
Professorat
Julio Grandal Doce – Enginyer Agrícola i Gerent de l’ Empresa Riegos Grandal
https://www.riegosgrandal.com/
Curs en col·laboració amb l’Institut de Jardineria i Agricultura Les
Garberes, de Castellar del Vallès.

Més informació:
formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305
Inscripcions a botiga.associaciolera.org
Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

Una proposta de l’associació

Més informació:
Inscripcions i pagaments a botiga.associaciolera.org
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org
Preu curs
Tot el curs
El curs sencer amb
Ecoxarxa

Preus especials1 i 2
60 €

Preu socis/es de L’Era

57 €

54 €

42 € + 1.8 hores de l’Ecoxarxa

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar
targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu).
2. Subscriptors/es de la revista Agrocultura. Indica-ho en la casella de comentaris quan facis la
inscripció.
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne
membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per
a poder fer l‘intercanvi.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa.
Els ingressos per inscripcions permeten dignificar
i sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de
formació de l’entitat organitzadora.
A través dels nostres descomptes intentem facilitar
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen
dificultats econòmiques. També són una deferència
als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen
el nostre projecte de difusió i promoció de
l’agroecologia i les energies renovables.

També són projectes de l’associació L’Era:

Condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre o ajornar el curs, els diners avançats podran romandre com
a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la
persona inscrita.
Arran de la situació sanitària actual, si la persona inscrita no pot assistir a l’activitat, es retornaran els
diners de la inscripció.
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

Amb el suport de:

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org
@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

