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(P17/CP-PRV/331/0145888/001)

Dates
Inici: 09 d'abril de 2018
Fi: 22 de maig de 2018

Preu del curs
1.300 €

Hores totals
260 h
Horari
dilluns de 07:00 a 15:00
dimarts de 07:00 a 15:00
dimecres de 07:00 a 15:00
dijous de 07:00 a 15:00
divendres de 07:00 a 15:00
dissabte de 07:00 a 15:00

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 715,00 €
Maig 2017: 715,00 €
Total: 1.430,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
Quintanes

Objectius
Formació específica del Certificat de Professionalitat en Aprofitaments Forestals.
Dur a terme les operacions necessaries per l'aprofitament dels productes forestals, manipulant els equips, les màquines i
eines, en condicions de seguretat i salut, aplicant criteris de qualitat i de rentabilitat econòmica, respectant la normativa
mediambiental i de prevenció de riscos laborals.
Formación especifica del Certificado de Profesionalidad en Aprovechamientos Forestales.
Realizar las operaciones necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, manejando los equipos, las
máquinas y herramientas, en condiciones de seguridad y salud, aplicando criterios de calidad y de rentabilidad económica,
respetando la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales.
Classes del 21 al 29 de juny i del 18 de setembre al 19 d'octubre.

La formació és realitzarà a:
La formación se realizara en:
Mas Quintanes s/n Carretera BV 4608 Km 13,2
08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona

Punts del temari
MF1116_2

Mobilització i processat d’arbres amb motoserra / Apeo y procesado de árboles con motosierra

M1116_U0267 Motoserra, manteniment i posada en marxa / Puesta en marcha y mantenimiento de la motosierra
M1116_U0268 Treballs d’arbres amb motoserra / Apeo de árboles con motosierra
M1118
forestales

Desembosc i tractaments dels subproductes forestal / Desembosque y tratamiento de los subproductos

MF1119_2

Execució de treballs en altura en arbres / Ejecución de trabajos en altura en los árboles

M1119_U0271 Tècniques i equips d’enfila / Técnicas y equipos de trepa
M1119_U0272 Tècniques de poda en altura / Técnicas de poda en altura
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