PROGRAMA SIOAS 2021/22:
FORMACIÓ
TECNICOPROFESSIONAL EN
AUXILIAR COLLA FORESTAL
T'agrada la natura? Vols saber més sobre la
conservació forestal?
Si és així, aquesta és la teva formació!
Els
professionals
de
conservació
i
brigades
forestals
s'encarreguen de fer tasques de cura i conservació dels boscos i
muntanyes. En aquest curs, aprendràs tot el relacionat amb
l'aprofitament de productes forestals (suro, fusta) i també
aspectes de la recol·lecció de fruits, llavors, fongs, plantes i
altres productes forestals que es comercialitzen.

Podràs treballar com a auxiliar forestal, auxiliar en explotacions
forestals, brigades forestals, auxiliar en empreses dedicades a
l'aprofitament forestal i tractaments silvícoles.

FORMACIÓ EN AUXILIAR DE BRIGADA
FORESTAL
Quan?
Primer Trimestre de 2022

Formació Teòrica - 200 hores
(presencial)
Pràctiques - 100 hores
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Continguts
Primer contacte amb el bosc (5h)
Identificació d'espècies autòctones (10h)
Maquinària forestal (10h)
Subproductes forestals (3 h)
Incendis i repoblació (6h)
Tallafocs (2h)
Podes de realç i eliminació de brots (12h)
Neteja de mala herba (12h)
Eliminació de restes vegetals amb cremes (8h)
Protecció i entutoramiento (4h)
Protectors i abonats (2h)
Identificació d'espècies freqüents (10h)
Identificació d'espècies preexistents (10h)
Bolets (2h)
Extracció de l'suro (5h)
Recol·lecció de llavors i fruits (2h)
Tipus de podes (15h)
Extracció de llenya (2h)
Transport forestal (3 h)
Tècniques de desembosc (3 h)
Assenyalament d'arbres (2h)
Calibratge d'escorça (2h)
Mesura de la fusta (2h)
Densitat de la massa forestal (2h)
Coneixements generals de desbrossadora i
motoserra (25h)
Trituració de vegetació (5h)
Tipus de desbrossat (5h)
Selecció de la maquinària adequada (5h)
Manteniment de la maquinària (15h)
Combustibles i olis (1h)
Riscos laborals (5h)
Integració i comunicació centres treball (5h)

PRÀCTIQUES (100 hores)

Es començaran un cop finalitzada la part formativa.
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