
Una proposta de l’associació

 

és una 
proposta 

de l’associació

MANTENIMENT 
I ÚS EFICIENT DE LA 
DESBROSSADORA 
ESPECIALISTA EN DESBROSSADORA 

Dies1i 2 de juny de 2020
de 8 a 15 h a Castellar del Vallès

Preu:  215 euros. Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org
https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/
http://www.associaciolera.org


Descripció del curs
Les desbrossadores són maquines emprades freqüentment en la conservació 
d’espais verds i forestals i en agricultura  però sovint s’utilitzen de forma 
inadequada i s’obvien els riscs que representa la seva utilització per la salut dels 
operaris que l’empren, les persones i objectes del entorn immediat. 
Objectiu general del curs:  Curs teòric i pràctic adreçat a professionals de la 
jardineria, empreses de serveis forestals , persones que s’inicien o afeccionats a 
la jardineria o agricultura que utilitzin normalment o vulguin emprar aquestes 
maquines amb seguretat i eficiència i que vulguin conèixer com mantenir i fins i 
tot resoldre petites avaries.

Contingut del curs:
• Mesures de seguretat personal.
• Avaluació de riscos derivats de la utilització de la
màquina.
• Perills de l’entorn de treball.
• Senyalització de seguretat i tanques.
• Filtre de l’aire.
• Neteja de motor i de carcassa i comprovació de
desperfectes.
• Bugia d’engegada.
• Sistema d’engegada.
• Filtre de la gasolina.
• Esmolament en banc de treball.
• Maneig de la màquina.
• Requeriments de seguretat previs a la utilització de la
màquina.
• Protector de ganiveta, engegada i ajustament del
carburador.
• Velocitats de la ganiveta.
• Ajustament de l’arnés
• Maneig de la màquina adequat a diverses condicions
de treball.
• Maneig de la màquina –diversos mètodes.

Altres: 
Es recomana a l’alumnat que porti les seves màquines per aprendre’n l’ús i 
manteniment i els seus equips de protecció individuals. Els docents portaran 
màquines i eines necessàries per fer el curs.
Els alumnes han de portar els seus Equips de protecció individual 
• Botes de protecció 
• Casc de protecció homologat amb protecció facial i auditiva 
• Ulleres de protecció 
• Guants de protecció 
• Roba ajustada 

El curs inclou: 
Assegurança pels dies del curs
• Material didàctic per a la realització del curs
• Certificat d’assistència al curs per l’alumna

Professorat: 
Formadors especialistes en ús de la desbrossadora del Centre de Formació 
Forestal Especialitzada 

Lloc: 
Institut de jardineria i agricultura “Les Garberes” de Castellar del Vallès. 
C/ Anoia, 2C. Polígon industrial Pla de la Bruguera.
Castellar del Vallès

Dies i horari: 
Dies 1 i 2 de juny de 8 a 15 hores.

Més informació: formacio@associaciolera.org 
Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77
https://goo.gl/maps/pS2NbqLasNt4TJZN7
mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=


Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

i de l’IFP Les  Garberes, però no reben cap ajut 
econòmic d’enlloc. 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.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

Més inforMació:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Opció A 215 € 204,50 € 193,50 €
Opció B3 150,50 € + 6,50  hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa i 
de l’INS Les Garberes de Castellar del Vallès (cal portar targeta inscripció a l’INEM / DNI o 
document acreditatiu). 
2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de 
descompte. 
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.

condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre 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. 
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es 
retornaran els diners avançats si s’avisa 15 dies abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de 
despeses de gestió. 
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi 
hagin de constar i avisar abans que s’acabi el curs. 
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.

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
http://www.facebook.com/associaciolera
http://www.agrocultura.org
https://associaciolera.org/projectes/esporus/
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/
mailto:formacio@associaciolera.org
https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

