
PRESENTACIÓ i OBJECTIUS 
 
Després de l’èxit que han tingut les tres 
convocatòries anteriors, tornem a oferir el 
Curs d’arboricultura, que ha estat sempre 
molt ben valorat pel seu format. Es tracta 
d’un curs amb una part pràctica 
important  que vol donar resposta a la 
necessitat que molts professionals del 
sector forestal i de la jardineria mostren 
amb relació a la seguretat en els treballs 
de poda. Una altra part teoricopràctica 
remarca l’observació dels arbres per tal de 
conèixer com creixen i es desenvolupen. 
 
 
La nova formació professional afavoreix la 
formació validable  al llarg de la vida. Per 
aquest motiu us presentem un altre curs 
validable com a unitat formativa del títol de 
tècnic/a en Jardineria i Floristeria. 
 
 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE  
 
1.- Realització de desplaçaments en altura 
identificant els diversos sistemes i les 
tècniques de grimpada. 
- Reconeixement del material i l’equip de 
treball així com el seu estat, descripció de 
les etapes del procés i els senyals de 
presència d’animals o fongs. 
- Valoració de la dificultat tècnica i les 
situacions de risc explicant les dificultats. 

- Identificació, manteniment i utilització 
d’eines, materials i màquines a emprar per 
a treballs en altura. 
- Senyalització de la zona de treball i 
instal·lació de l’equip de treball.  
- Enfilada i descens movent l’ancoratge 
quan calgui. 
- Exposició de les situacions de risc 
laboral tant en grimpada com en l’ús de 
cistelles. Prevenció.  
- Recollida de material. 
 
2.- Efectuar treballs en altura descrivint les 
màquines, eines i mètodes. 
 
- Descripció de fonaments anatòmics, 
fisiològics i mecànics de l’arbre. 
- Identificació de necessitats de poda 
segons l’objectiu.   
- Identificació i aplicació de les diverses 
tècniques de poda. 
- Pujar serra mecànica i eines a l’arbre. 
Realització de la poda correctament. 
- Descens controlat de troncs. 
Identificació, selecció i manteniment de la 
maquinària i les eines. 
- Valoració de situacions d’emergència i 
pla d’actuació. 
- Aplicació de la normativa ambiental. 
 
 
CONTINGUTS 
 
1.- Desplaçaments i treballs en altura: 
Tècniques de treball en arbres. Principis 
generals del treball en altura. Tècniques 

bàsiques de grimpada. Equips, estris i 
materials. Seguretat i pla d’emergència: 
rescat. Altres mitjans, equips per a treballs 
en altura: grues, cistelles i plataformes 
elevadores. Característiques, prestacions i 
aplicacions. 
Normativa ambiental i de prevenció de 
riscos laborals. 
 
2.- Treballs en altura: 
Bases d'anatomia, fisiologia vegetal i de 
les propietats mecàniques de l’arbre. 
Poda d’arbres; funcions, objectius, 
fonaments, condicionants, tipus i 
tècniques. 
Talls correctes i incorrectes de poda. 
Descens guiat de branques.  Maquinària i 
eines de poda. Ús i manteniment de la 
serra mecànica. Tractament dels residus. 
Seguretat en les tasques dels treballs en 
altura. Pla d'emergència. Normativa 
ambiental i de prevenció de riscos 
laborals. 
 
 
PROFESSORAT 
 
Cesc Balanzó, enginyer tècnic forestal i 
agrícola. 



ORGANITZACIÓ  
 
Durada : 30 hores 
 
Horari : es realitzaran 3 sessions de 8 
hores i 1 de 6 hores, totes en dilluns i 
dimecres: 
 
10, 12 i 17 de febrer de 9.00 a 13.30 h i de 
15.00 a 18.30 h 
 
19 de febrer de 9.00 h a 15.00 h 
 

Hi ha la possibilitat de dinar a l’Escola, 
prèvia confirmació abans del 4 de febrer. 
Preu dinar: 6,30 €  

 
Places:  12 
 
Lloc : Escola de Capacitació Agrària 
Forestal de Santa Coloma de Farners 
(www.gencat.cat/agricultura/eca) 
 
Destinataris : 
Jardiners, treballadors forestals i gestors 
d’espais verds en actiu.  
 
Preu i inscripció :  
El preu d’aquest curs és de 32 €. 
S’hi pot inscriure qualsevol persona que 
pugui justificar que està treballant . Per 
obtenir informació i per ser matriculat, cal 
parlar amb la coordinadora del curs, 
trucant a l’Escola qualsevol dia feiner de 9 
a 15 hores, o enviar un correu electrònic  
(marta.macia@gencat.cat). 

 
  
Coordinació i direcció:  Marta Macià i 
Termes 
 
 
 
 
 
 
Organitzat per: 
 

   
        Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
        Pesca, Alimentació i Medi Natural 
         
 
 
 
 
Amb  el  suport de: 
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Data i localitat:  
10, 12, 17 i 19 de febrer de 2014 
 
 SANTA COLOMA 
 DE FARNERS 

Escola Forestal  
Casa Xifra 


