
Preinscripció:
Cal comunicar la reserva de places per telèfon, correu
electrònic o personalment a l’escola EFA Quintanes

CURSOS TÈCNICS 2013:
FORESTAL
JARDINERIA
RAMADERIA

electrònic o personalment, a l escola EFA Quintanes.

Inscripció
Cal fer l’ingrés del preu total del curs al compte d’Unnim
2107 1001 98 3399576775. Al full d’ingrés hi ha d’incloure el
nom de la persona que s’hi inscriu i el codi del curs que s’hi
indica en cada curs. En el cas que s’anul·li el curs, es
retornarà l’import de la inscripció.

Escola EFA Quintanes
Mas Quintanes s/n.
08508 Les Masies de Voltregà
Tel.: 938502375 i 938502441
Fax:938570087
www.quintanes.com
efa@quintanes.com Organitza:

Col·labora:

*   Tots els cursos són bonificables
**  En cas de realitzar 3 o més cursos, s'aplicarà un 20% de    

descompte. En els cas que una empresa inscrigui a 3 o més 
alumnes, s'aplicarà un 20% de descompte.alumnes, s aplicarà un 20% de descompte.

*** S'haurà d'haver realitzat el Nivell I, en aquesta o anteriors 
edicions, per poder realitzar el Nivell II.

Preinscripció:
Cal comunicar la reserva de places per telèfon, correu
electrònic o personalment a l’escola EFA Quintanes

CURSOS TÈCNICS 2013:
FORESTAL
JARDINERIA
RAMADERIA

electrònic o personalment, a l escola EFA Quintanes.

Inscripció
Cal fer l’ingrés del preu total del curs al compte d’Unnim
2107 1001 98 3399576775. Al full d’ingrés hi ha d’incloure el
nom de la persona que s’hi inscriu i el codi del curs que s’hi
indica en cada curs. En el cas que s’anul·li el curs, es
retornarà l’import de la inscripció.

Escola EFA Quintanes
Mas Quintanes s/n.
08508 Les Masies de Voltregà
Tel.: 938502375 i 938502441
Fax:938570087
www.quintanes.com
efa@quintanes.com Organitza:

Col·labora:

*   Tots els cursos són bonificables
**  En cas de realitzar 3 o més cursos, s'aplicarà un 20% de    

descompte. En els cas que una empresa inscrigui a 3 o més 
alumnes, s'aplicarà un 20% de descompte.alumnes, s aplicarà un 20% de descompte.

*** S'haurà d'haver realitzat el Nivell I, en aquesta o anteriors 
edicions, per poder realitzar el Nivell II.

Preinscripció:
Cal comunicar la reserva de places per telèfon, correu
electrònic o personalment a l’escola EFA Quintanes

CURSOS TÈCNICS 2013:
FORESTAL
JARDINERIA
RAMADERIA

electrònic o personalment, a l escola EFA Quintanes.

Inscripció
Cal fer l’ingrés del preu total del curs al compte d’Unnim
2107 1001 98 3399576775. Al full d’ingrés hi ha d’incloure el
nom de la persona que s’hi inscriu i el codi del curs que s’hi
indica en cada curs. En el cas que s’anul·li el curs, es
retornarà l’import de la inscripció.

Escola EFA Quintanes
Mas Quintanes s/n.
08508 Les Masies de Voltregà
Tel.: 938502375 i 938502441
Fax:938570087
www.quintanes.com
efa@quintanes.com Organitza:

Col·labora:

*   Tots els cursos són bonificables
**  En cas de realitzar 3 o més cursos, s'aplicarà un 20% de    

descompte. En els cas que una empresa inscrigui a 3 o més 
alumnes, s'aplicarà un 20% de descompte.alumnes, s aplicarà un 20% de descompte.

*** S'haurà d'haver realitzat el Nivell I, en aquesta o anteriors 
edicions, per poder realitzar el Nivell II.

Preinscripció:
Cal comunicar la reserva de places per telèfon, correu
electrònic o personalment a l’escola EFA Quintanes

CURSOS TÈCNICS 2013:
FORESTAL
JARDINERIA
RAMADERIA

electrònic o personalment, a l escola EFA Quintanes.

Inscripció
Cal fer l’ingrés del preu total del curs al compte d’Unnim
2107 1001 98 3399576775. Al full d’ingrés hi ha d’incloure el
nom de la persona que s’hi inscriu i el codi del curs que s’hi
indica en cada curs. En el cas que s’anul·li el curs, es
retornarà l’import de la inscripció.

Escola EFA Quintanes
Mas Quintanes s/n.
08508 Les Masies de Voltregà
Tel.: 938502375 i 938502441
Fax:938570087
www.quintanes.com
efa@quintanes.com Organitza:

Col·labora:

*   Tots els cursos són bonificables
**  En cas de realitzar 3 o més cursos, s'aplicarà un 20% de    

descompte. En els cas que una empresa inscrigui a 3 o més 
alumnes, s'aplicarà un 20% de descompte.alumnes, s aplicarà un 20% de descompte.

*** S'haurà d'haver realitzat el Nivell I, en aquesta o anteriors 
edicions, per poder realitzar el Nivell II.



Escola de Formació Continuada EFA Quintanes
Us presentem per aquest any 2013 una sèrie de cursos 
tècnics dins de l’àmbit forestal, jardiner i ramader per a 
persones vinculades en aquest entorn, siguin aficionats o

Curs Bàsic de Trepa I
La poda d’alçada té un risc que s’ha de minimitzar. Aquest curs ens 
ensenyarà com enfilar-nos pels arbres i poder-hi treballar amb 
seguretat.

Curs d’Inseminació artificial en vaques.
El contingut del curs proporciona els fonaments teòrics i 
pràctics de fisiologia de la reproducció i la tècnica de la inseminació, 
per tal de desenvolupar aquesta activitat depersones vinculades en aquest entorn, siguin aficionats o 

professionals.

Aplicador de Productes Fitosanitaris. Nivell Bàsic
L'objectiu d'aquest curs és donar resposta als professionals del 
sector agrari que participin de forma directa a l'aplicació o 

seguretat. 
Durada: dies 28 de febrer i 1 de març (16h pràctiques).
Dies i horari: dijous i divendres de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00.
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà).
Preu: 120 €.
Codi: 04.

per tal de desenvolupar aquesta activitat de 
manera eficient a l’explotació.
Durada: del 1 al 15 de febrer (15h pràctiques).
Dies i horari: divendres de 9:00 a 14:00.
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà).
Preu: 180 €.
Codi: 07.

g q p p p
manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o 
generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics 
d'acord amb el REIAL DECRET 255/2003) i que estan obligats a 
disposar de carnet de nivell bàsic.
Durada: del 28 de gener al 4 de febrer (25h).
Dies i horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:30.
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà).
Preu: 195 €.
Codi: 01.

Curs Bàsic de Trepa II ***
Curs per donar continuïtat i ampliar coneixements amb els treballs 
en alçada en arbres. 
Durada: dies 14 i 15 de març (10h pràctiques).
Dies i horari: dijous de 16:00 a 19:00 i divendres de 09:00 a 16:00.
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà) / El Pelut (Orís)
Preu: 120 €.
Codi: 05.

Curs de Benestar Animal
L’objectiu del curs es formar els alumnes com a personal 
especialitzat en benestar animal en diferents especialitats 
ramaderes. El curs està dividit en dues parts: una 1a part 
general, comuna per a tothom, i una 2a part que 
consisteix en mòduls específics de lliure elecció (És 
imprescindible tenir la part comuna per poder realitzar 
qualsevol dels mòduls específics).

Qualificat de Productes Fitosanitaris
El curs pretén donar resposta formativa als professionals 
del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de 
manipulador i aplicador de productes fitosanitaris del nivell 
qualificat.
Durada: del 11 de febrer al 21 de març (72h).
Di i h i dill di t di i dij d 18 30 21 30

Primers auxilis per a Jardiners i Forestals.
El treball d’alt dels arbres, l’ús de màquines per tallar,... Generen 
riscos que poden acabar amb accident. Aquest curs ens explicarà 
que cal fer davant dels possibles accidents que podem patir mentre 
treballem.
Durada: del 8 al 24 d’abril (teòric i pràctic).
Dies i horari: dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30.
Ll Q i t (L M i d V lt à)

Part comuna.
Durada: del 22 de febrer al 8 de març (12h teòriques).
Dies i horari: divendres de 17:00 a  21:00.

Mòdul específic en granges de porcs.
Durada: dies 15 i 22 de març (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Mòdul específic en granges de vacú (llet i carn).
Durada: dies 5 i 12 d’abril (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Dies i horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:30.
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà).
Preu: 580 €.
Codi: 02.

Disseny de Jardins i Eines de Representació.
Aquest curs dóna les eines per tal de representar un projecte de 
jardiner i explica quins conceptes que cal tenir en compte a

Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà).
Preu: 150€.
Codi: 06.

Mòdul específic en granges de petits remugants.
Durada: dies 19 i 26 d’abril (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Mòdul específic durant el transport.
Durada: dies 3 i 10 de maig (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Mòdul específic a l’escorxador.
Durada: dies 17 i 24 de maig (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Mòd l ífi d’jardiner i explica quins conceptes que cal tenir en compte a 
l’hora de fer un disseny. Es treballarà la representació amb 
planta, perspectives, alçats i seccions, amb eines tradicionals 
com el dibuix (esbós i croquis) i programes informàtics (2D, 3D i 
fotomuntatges).
Durada: del 11 al 26 de febrer (12h).
Dies i horari: dilluns i dimarts de 18:30 a 20:30.
Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà).
Preu: 140 €.
Codi: 03

Mòdul específic en granges d’aus.
Durada: dies 31 de maig i 7 de juny (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Mòdul específic en granges de conills.
Durada: dies 14 i 21 de juny (8h teòriques).
Dies i horari: dijous i divendres de 17:00 a  21:00.

Lloc: Quintanes (Les Masies de Voltregà)
Preu de la part comuna 190 € ; preu per mòdul 75€.
Codi: 08.

Codi: 03.
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