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Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

Formació 
Escoles Agràries

Manteniment d’instal·lacions
Manresa, del 19 al 26 d’octubre de 2021

A les explotacions agràries diàriament apareixen problemes de funcionament en les instal·lacions que es
poden abordar amb uns coneixements mínims d’electricitat, soldadura...

Aquest curs pretén dotar a l’alumnat d’aquests elements mínims imprescindibles perquè qualsevol
persona dedicada al sector pugui desenvolupar amb eficiència la majoria de tasques relacionades amb el
manteniment i bon ús de les seves instal·lacions, així com, tenir cura d’un bon maneig de les màquines i
eines que corresponguin.

El curs va adreçat a joves que s’han incorporat en explotacions agràries i necessiten d’aquests
coneixements mínims.

Ivan Matamala, enginyer tècnic industrial esp. electrònica industrial, professor de secundària i FP
Dídac Vives, instal·lador de la Cooperativa Girasol
Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa

Lloc: 
Escola Agrària de Manresa
(Finca Can Poc Oli)

Calendari: 
Dies 19, 21 i 26 d’octubre

Horari: 
15:00 a 20:00 h 

Durada del curs: 
15 h

Informació i consultes a l’Escola Agrària de Manresa.
Podeu inscriure-us-hi a través d’aquest enllaç:
https://ja.cat/cursos-2021
Coordinadora: 
Laura Roura, telèfon 93 874 90 60 
a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la 

COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

https://ja.cat/cursos-2021
mailto:ccagraria.manresa@gencat.cat
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Programa

SESSIÓ 1, dt. 19 d’octubre
15:00 a 20:00 h CONCEPTES BÀSICS D’ELECTRICITAT. PRÀCTICA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Professor: Ivan Matamala

SESSIÓ 2, dj. 21 d’octubre
15:00 a 20:00 h TEORIA I PRÀCTICA D’INSTAL·LACIONS D’AIGUA. BOMBES D’AIGUA I MATERIALS 

D’US MÉS COMÚ
Professor: Dídac Vives

SESSIÓ 3, dt. 26 d’octubre
15:00 a 20:00 h PRÀCTIQUES DE TALLER: MARCATGE, TALL, FORADAT, SOLDADURA, REBLAT. 

PREVENCIÓ DE RISCOS
Professor: Jaume Brustenga


