
CURS DE REG EN 
JARDINERIA 

 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
Un any més, us presentem el Curs de reg per a 
jardiners de l’ECA Forestal. Es tracta d’un curs 
adreçat a jardiners/eres que aborda els temes 
bàsics per a la implantació i el manteniment de 
les instal·lacions de reg més comunes en 
jardineria. 
El curs d’aquest any a més s’amplia ambla 
utilització d’aigües no potables pel regs. 
 

 

VALIDACIÓ DE LA FORMACIÓ  
 
El curs s’ha adaptat a la unitat formativa 
d’instal·lacions de reg del mòdul 
d’infraestructures agrícoles, que és comú en 
els nous cicles de grau mitjà de la família 
agrària. D’aquesta manera, l’alumnat que ho 
desitgi podrà validar-lo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS 
 
Aprendre i practicar el muntatge, la regulació i 
el manteniment d’instal·lacions de reg, i 
identificar els elements de la instal·lació i les 
tècniques de muntatge. 
 
Conèixer i aplicar les normes de prevenció de 
riscos laborals i de protecció ambiental en el 
muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg, i 
identificar els riscos associats i les mesures i 
equips per prevenir-los. 
 

CONTINGUTS 
 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg 
Característiques de les instal·lacions de reg 
Cabal i pressió 
Materials de reg, canonades, elements d’unió, emissors 
Criteris d’elecció. Automatismes 
Capçal de reg: ubicació, grup de bombament, filtres, 
equips de fertirrigació 
Projectes de reg: interpretació 
Replantejament de la instal·lació  
Materials i eines de muntatge 
Verificació del funcionament d’una instal·lació de reg.  
Mesurament de pressions i cabals. Ús eficient dels recursos 
hídrics. 
Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en el 
muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg 
Riscos, mitjans de prevenció i equips. 
Protecció ambiental. 
Reg amb aigües no potables 
Reg amb aigües no potables:  freàtiques, pluvials, 
regenerades... 
Dimensionat de dipòsits per reg amb aigua de pluja. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROFESSORAT 
Joaquim Llorente, enginyer tècnic agrícola 
 
 
 
 

 
 



ORGANITZACIÓ 
 
Durada: 30 hores (part general) 
    10 hores (extensió) 
Dates:  20,27 de gener i 3,10  i 17 de febrer 

Horari: de 9 a 13,30h i de 15 a 18,30h 
Hi ha la possibilitat de dinar al centre (6,30€), 
avisant al fer la pre-inscripció 
 
 
 
DESTINATARIS 
 
Jardiners/eres, personal tècnic municipal i 
altres persones que treballen en el món de la 
jardineria i el reg i que desitgen actualitzar i 
millorar els seus coneixements. 
 
 
 
 
Coordinació i direcció:  
Pere Pau Albó 
palbo@gencat.net 
 
 

 
 
 
 
 

 
PREU I INSCRIPCIÓ 
 
La matrícula té un cost de 54€. S’hi pot 
inscriure qualsevol persona que pugui justificar 
que està treballant. Es prioritzaran les 
inscripcions de professionals de la jardineria. 
Cal que truqueu a l’Escola (972 84 17 65) per 
reservar-hi plaça, qualsevol dia feiner de 9 a 15 
hores, o envieu un correu electrònic a 
acxifra.daam@gencat.cat. 
  
 

Casa Xifra   

Apartat de correus 154  

17430 Santa Coloma de Farners           

Tel. 972 84 17 65 

Fax. 972 84 15 42  

acxifra.daam@gencat.cat 
 www.gencat.cat/dar/ecas 

   
 

 

Organitzat per 
 

 
 
 

 

 

 

MUNTATGE I 
MANTENIMENT 

D’INSTAL·LACIONS DE 
REG 

 
Gener de 2014 

 
VALIDABLE!! per al nou títol de tècnic en 

Jardineria i Floristeria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Escola Forestal 

Casa Xifra 

Data i localitat: 
  20,27 de gener i 
3,10  i 17 de febrer 
  SANTA COLOMA 
  DE FARNERS 
 
 


