
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 
 
La gespa té gran importància en les 
instal·lacions esportives. És per això que 
s’ha cregut convenient oferir un curs per 
donar resposta a les inquietuds dels 
professionals del sector, ja que, en altres 
cursos, s’havia comentat la necessitat de 
tractar el tema de les gespes esportives.  
 
És previst que aquest curs combini els 
continguts teòrics sobre les principals 
espècies cespitoses i el seu manteniment, 
amb dues visites a diferents àrees 
esportives.  
 
 
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 nou 
títol de tècnic/a en Jardineria i Floristeria. 
 
 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE  
1. Identifica i realitza correctament totes 
les tasques d’implantació d’una cespitosa 
en una àrea esportiva  
 
Diferencia i interpreta correctament totes 
les tasques de moviment de terres. 
Analitza les característiques topogràfiques 
del terreny. 
Identifica i aplica les eines i els mitjans 
materials utilitzats en el replanteig. 

Elabora el llistat de material i calcula el 
temps necessari per al replanteig. 
Aplica la normativa de protecció 
mediambiental i de prevenció de riscos 
laborals. 
 
2. Efectua treballs de manteniment 
utilitzant correctament les eines i 
màquines, i també les tècniques més 
adequades.  
 
Selecciona i prepara el material segons 
les seves característiques i ús. 
Coneix i identifica cadascuna de les feines 
de manteniment.  
Utilitza correctament les diferents eines i 
màquines. 
Elabora el pla de treball al llarg de l’any. 
Aplica la normativa de protecció 
mediambiental i de prevenció de riscos 
laborals.  
 
 
 
CONTINGUTS 
1. Replantejament de l’àrea de gespa 
 
Coneixement de les diferents tasques 
d’implantació de gespa per a ús esportiu. 
Interpretació del disseny de la zona verda. 
Identificació i ús de les principals varietats 
i espècies de gespes. 
Normativa de protecció mediambiental i de 
prevenció de riscos laborals.  
 
 

2. Tasques de manteniment de la gespa   
 
Principis de nutrició vegetal 
El reg i l’ús d’aigües residuals 
Tècniques d’escarificat, punxada i enceball.  
Sega i alçades de tall. 
Principals malalties i plagues. 
Maquinària d’ús específic.  
Normativa de protecció mediambiental i de 
prevenció de riscos laborals.  
 
 
PROFESSORS 
 
Sr- Josep Cirera - enginyer agrònom. 
Semillas Fitó. 
Sr. Manel  Barroso – enginyer tècnic 
agrícola. Esteve Natur. 
Sr. Joaquim Llorente- enginyer tècnic 
agrícola. Abril-Reg. 
Sr. Xavier Giol – enginyer agrònom. 
Greenverd. 
Sr. David Bataller – Greenkeeper. PGA 
Golf Catalunya.  
              



ORGANITZACIÓ  
 
Durada : 41 hores 
 
Horari : hi haurà 6 sessions teòriques de 5 
hores i 2 visites a àrees esportives. 
Tant les sessions com les visites 
s’impartiran els dimarts de 9 a 14.30 h. 
 
29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer, i 5, 
12 i 19 de març. 
 
Places : 20 
 
Lloc : Escola de Capacitació Agrària 
Forestal de Santa Coloma de Farners 
(www.gencat.cat/agricultura/eca) 
 
Destinataris : professionals en actiu dins 
de l’àmbit de manteniment de gespes 
esportives, professionals de la jardineria i 
estudiants que es vulguin especialitzar en 
aquest camp.  
 
Preu i inscripció   
El preu d’aquest curs és de 54 €. 
S’hi pot inscriure qualsevol persona que 
pugui justificar que està treballant . Per 
obtenir-ne informació i matricular-s’hi, cal 
parlar amb el coordinador del curs trucant 
a l’Escola qualsevol dia feiner de 9 a 15 h, 
o enviar un correu electrònic a 
palbo@gencat.cat. 
 
Coordinació i direcció  
Pere Pau Albó Vila 

 
 
 
Organitzat per: 
 

   
        Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
        Pesca, Alimentació i Medi Natural 
         
 
 
 
 
Amb el suport de: 
 

 

     
 
 
 
 

 
 
 

GESTIÓ DE 
GESPES 
ESPORTIVES 
 
 
 
VALIDABLE per al nou títol de tècnic/a 
en Jardineria i Floristeria 
 
 

 
 
   
 
 

Data i localitat  
29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de 
febrer, i 5, 12 i 19 de març de 
2013 
 
 SANTA COLOMA 
 DE FARNERS 

Escola Forestal  
Casa Xifra 


