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IncripcionsRealització

Formació 
Escoles Agràries

Curs per operaris de poda. Introducció a la 
poda de respecte. Modalitat semipresencial

Espiells, 18 i 19 o 18 i 26 de febrer de 2021

Presentació i objectius

Professorat

Aquest curs està destinat a aquells treballadors que volen perfeccionar la seva tècnica i entendre, amb més
profunditat, les reaccions en el temps del cep; destinat a persones relacionades amb el sector agrari, en
especial a operaris i productors agrícoles i a persones que vulguin millorar en la poda.

• Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perqué podem un cep.
• Aprendre nocions bàsiques aplicables a qualsevol tipus de poda.
• Conèixer diferents tipus de poda de la vinya.
• Aprendre les bases de la poda hivernal de vinya i introduir la poda en verd de primavera.
• Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats.

Requisits de preinscripció i matriculació

Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 5 dies abans de l’inici del curs (12/02/21). Es 
confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La 
preinscripció NO garanteix la plaça.

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la 
nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari 
del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via 
bancària.

Sr. Roger Rovira, tècnic de viticultura al Penedès i expert en gestió ecològica i poda.

Col·labora:

Lloc: 
EA Mercè Rossell i Domènech

Calendari i horari:
18 de febrer 16:00 a 18:00 h (en 
línia)
19 o 26 de febrer 9:00 a 14:00 h 
(presencial)
Durada del curs: 7 h

Podeu inscriure-us-hi fins el 12 de febrer en el següent
FORMULARI
Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat
Coordinadora: 
Eva Torrens, telèfon 93 891 14 12
a/e: eaespiellscursos@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €
Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret a certificat de curs amb un 
90% d’assistència a les classes, essent obligatori l’entrega 
correcta de les activitats per obtenir el certificat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG3uDA7TCFR4SQpT2hHF_viJTgF_Ak31Sfl_IH3bfmylXLPQ/viewform
mailto:eaespiellscursos@gencat.ca
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Programa

Un cop superat el curs, es podrà sol·licitar el carnet de poda emès per Innovi, Clúster Vitivinícola 
Català.  

SESSIÓ 1, dj. 18 de febrer  (en línia)

16:00 a 18:00 h Part teòrica: Cicle de la vinya. Tipus de poda. Prevenció de Riscos Laborals

* Per validar l’assistència a la sessió cal entregar i aprovar la tasca proposada pel professor.

SESSIÓ 2

GRUP A, dv. 19 de febrer (presencial)

9:00 a 14:00 h Pràctica a camp: tècniques de poda.

GRUP B, dv, 26 de febrer (presencial)

09:00 a 14:00 h   Pràctica a camp: tècniques de poda.

* S'han fet 2 grups per la pràctica seguint les instruccions sanitàries que limiten l'aforament de grups.
L'assignació a cada grup anirà per ordre d'inscripció.


