
Una proposta de l’associació

 

és una 
proposta 

de l’associació

CONEIXEMENT, 
MANTENIMENT 
I REPARACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS DE REG 
EN JARDINS I ESPAIS VERDS 

Dijous dies 7, 14, 21 i 28 de maig  
de 2020 de 18:00 a 20:30 h
a Castellar del Vallès

Preu:  130 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 instal·lacions de reg automatitzat han esdevingut un element corrent o fins i tot 
imprescindible en qualsevol enjardinament. Aquestes instal.lacions i els seus components 
tenen unes característiques de funcionament i unes necessitats de conservació que 
malauradament són desconegudes per molts professionals que treballen en l’àmbit de la 
jardineria i per a persones aficionades. 
Aquest curs, eminentment pràctic, va adreçat principalment a operaris de manteniment 
de jardineria que a diari es poden trobar amb petits problemes en les intal.lacions i que 
amb uns coneixements i materials mínims es poden resoldre. Així mateix, les persones 
aficionades o propietàries d’un jardí obtindran els coneixements mínims per conèixer, 
mantenir i o reparar la instal·lació de reg.

Objectiu general del curs: 
Facilitar els coneixements i les dades tècniques necessàries per a poder identificar 
diferents elements d’una instal·lació de reg i saber reparar-los i mantenir-los. 

Contingut i objectius específics: 
- Conèixer diferents tipus d’emissors: difusors, miniaspersors, aspersors, degotadors, 
etc.
- Identificar els diferents materials, els timbratges i els diàmetres de les canonades 
utilitzades en instal·lacions de reg; així com els accessoris per a connectar-les i reparar-les.
- Conèixer el funcionament d’una electrovàlvula i saber desmuntar-la i revisar-la.
- Conèixer el muntatge d’una electrovàlvula i les característiques bàsiques d’un 
programador, tant elèctric com a piles, i les seves connexions.
- Conèixer les tasques bàsiques de conservació de qualsevol instal·lació de reg.

Programa del curs: 
1er dia.
- Conceptes bàsics sobre cabal i pressió. 
- Característiques del diferents emissors de reg.
- Difusors.
- Miniaspersors.
- Aspersors.

2on dia.
- Degotadors i canonades amb degotadors integrats.
- Accessoris pel muntatge de xarxes de degoteig.
- Canonades comercials.

- Accessoris per al muntatge i la reparació de canonades.
- Rosques: mides i segellat.

3er dia
- Vàlvules hidràuliques i solenoides. 
- Electrovàlvules a 24 v ac.
- Electrovàlvules “latch” a 9-12 v cc.
- Programadors elèctrics.
- Programadors a piles.

4rt dia
- Manòmetres.
- Pluviometria d’un sector de reg.
- Uniformitat de reg d’un sector.
- Manteniment d’instal·lacions de reg.

Professorat: 
Joaquim Llorente – Enginyer tècnic agrícola, gerent de l’empresa Abril- Reg. Tècnic i 
formador amb una àmplia trajectòria impartint cursos de reg.

Curs en col·laboració amb l’Institut de jardineria i agricultura Les Garberes de 
Castellar del Vallès 

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 7, 14, 21 i 28 de maig de 2020, de 18.00 a 20.30 h.

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/
https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
mailto:formacio@associaciolera.org


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 130 € 123,50 € 117 €
Opció B3 91 € + 3,9 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

