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EDITORIAL

Aquest curs celebrem el 50è aniversari de l’escola, una fita en la 
nostra història. Durant aquest any hem organitzat un conjunt d’actes 
i accions per celebrar-ho, i també, molt especialment, per donar les 
gràcies a tots els que han fet possible l’escola durant aquests cinquanta 
anys. En aquesta revista hem volgut fer una menció especial als inicis. 
Penso que és obligat deixar constància dels orígens i explicar què va 
moure aquells promotors a posar en marxa Quintanes el 1970, enmig 
de moltes dificultats, però alhora amb una fe immensa, una gran 
professionalitat, pocs mitjans, i molta força i il·lusió. Ells ens van deixar 
uns fonaments sòlids que han perdurat durant tot aquest temps: un 
model pedagògic, l’alternança, orientat a formar persones autònomes, 
responsables, solidàries, capaces de superar-se i d’aportar el millor 
a la societat. Un model educatiu que té la finalitat d’educar persones 
íntegres i compromeses, i que afavoreix el coneixement d’un mateix, 
la configuració de la pròpia identitat en valors i dignitat, i que crea 
persones obertes al món.

Però si mirem al futur, tenim molts reptes que haurem d’afrontar           
amb l’experiència que ens han deixat els que ens han precedit.  
I alguns d’aquests reptes són:

— Educar persones amb capacitat per adaptar-se als canvis, que 
tinguin una mentalitat global i respectin la diversitat de persones, 
valors i cultures.

— Aconseguir una escola oberta, flexible i acollidora, en què l’alumnat
i les famílies se sentin acompanyats i siguin autònoms en el seu 
procés d’aprenentatge, i que segueixin el seu propi ritme, segons les 
seves necessitats del moment.

— Una escola que fomenti la innovació i la creativitat en tots els àmbits
i que, alhora, generi en els alumnes les capacitats per aprofitar de la 
millor manera els recursos, així com la necessitat de cuidar i estimar 
el planeta.

— Promoure un pensament crític i creatiu que ens permeti revisar i
avaluar idees i arguments per detectar errors i corregir-los, i buscar 
solucions alternatives als problemes i a les diferents situacions que 
ens porta la vida.

— Capacitar els alumnes perquè comprenguin el món que 
els envolta i siguin capaços d’enfrontar-se als 
desafiaments actuals i futurs. Desenvolupar les habilitats 
de cada alumne per ajudar-lo a créixer professionalment 
i també com a persona, independentment de les seves 
circumstàncies familiars i socials.

— Un professorat amb el lideratge suficient, que aporti
idees, experiència, coneixement, innovació i que, juntament 
amb les famílies i la societat, sigui motor de canvi.

I per aconseguir-ho tenim un tresor que no té preu: una 
escola amb cinquanta anys d’història i un model pedagògic 
per a l’escola del futur.
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PROMOCIÓ 49

Em dic Aitor Vives Recuenco, 
soc de l’Esquirol i vaig cursar el
grau mitjà de Jardineria
(promoció 2018-2020).

Vaig estudiar a Quintanes perquè 
m’agradava la jardineria.

En tinc bons records: hi havia 
molt bones persones i eren molt 
treballadores. Tot molt bé, una molt 
bona escola.

Soc en Joan Mitjanas, de Ventalló, i 
vaig estudiar el grau superior de Ramaderia i 
Assistència en Sanitat Animal els cursos 2018-

2019 i 2019-2020 (promoció 2018-2020).

Vaig estudiar a Quintanes perquè volia orientar la 
meva vida cap al sector agroramader, ja que tota 
la vida hi havia estat en contacte, però al col·legi 
no em van ensenyar res de la professió que volia 

fer de gran. Quintanes em donava la formació que 
volia i necessitava, i que no ofereixen gaire enlloc 

més.

Actualment treballo a casa, amb el conreu, la 
granja, els fruiters, la maquinària... I fins i tot faig 
petites feines per a veïns i amics que necessiten 
un cop de mà en l’àmbit ramader. També estic 

estudiant per presentar-me a les oposicions 
d’Agent Rural.

El temps a Quintanes va ser breu. Hi va haver 
moments durs, però al final tots els records que en 
tinc són agradables, divertits i, sobretot, graciosos. 
Els viatges i la convivència van ser de les millors 
coses. Però sens dubte, el millor que he tret de 

l’experiència ha sigut l’amistat que he fet amb els 
companys i professors.

Em dic Mariona Villaró Vicens i soc d’Agramunt 
(Lleida). Soc de la promoció 2018-2020 i vaig estudiar el 
cicle superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

Vaig decidir estudiar a Quintanes per la seva metodologia, 
és a dir, la manera com enfoquen els estudis al món laboral. 
A més a més, pensava que era molt satisfactori fer dues 
setmanes de teoria i dues de pràctiques, ja que això et 
permet aplicar els coneixements adquirits a l’aula. A part 
d’això, també pots veure quin és el sector que realment 
t’agrada perquè pots anar canviant de lloc de pràctiques 
durant el curs.

Actualment no treballo al sector ramader perquè he
decidit continuar formant-me i estic cursant el grau 
d’Educació Infantil a la universitat, ja que abans de fer
el cicle superior a Quintanes, havia estudiat el cicle 
superior d’Educació Infantil.

Pel que fa a l’experiència a Quintanes, per a mi és molt 
positiva perquè des del primer moment em vaig sentir 
molt acollida per totes les persones que formen part de 
l’escola. Me n’enduc molts bons records i moltes bones 
amistats, ja que el vincle que es crea és molt especial 
perquè es viuen els moments molt intensament. Jo no 
canviaria res de l’estada a Quintanes, m’ha omplert molt i 
he après moltíssimes coses. A més, m’ha permès créixer 
personalment i acadèmicament. També he de dir que, a 
causa de la COVID-19, no hem pogut tancar l’etapa de la 
manera que ens hauria agradat, ja que no vàrem poder fer 
la festa del camp i, per tant, tinc una sensació agredolça, 
com si no s’hagués tancat l’etapa del tot. Recomano al cent 
per cent aquesta escola, perquè realment val molt la pena.

Moltes gràcies a tot l’equip de Quintanes per la feina que 
feu. Gràcies per tot!!

Em dic Francesc Pich i soc d’un petit poble de la 
Cerdanya que es diu Das. Vaig estudiar a Quintanes 

durant quatre anys. El curs 2016-2017 vaig fer un grau 
mitjà de Producció Agropecuària i, com que em va 
agradar el sistema i el funcionament del centre, el 

curs 2018-2019 vaig decidir estudiar el grau superior 
de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

Vaig escollir Quintanes perquè havia acabat 4t 
d’ESO, tenia quinze anys i em volia posar a treballar 
a l’explotació familiar, que té vaques lleteres, vaques 
de producció càrnica i eugues de recria. Estàvem a 
mig curs de 4t quan el meu pare em va dir d’anar a 

Quintanes. Jo no n’estava gaire convençut i vam anar 
a fer-hi una visita. A l’arribar em va agradar l’entorn 

natural que hi havia al voltant de l’escola i vaig pensar 
que provaria de veure si m’agradava. Vaig fer amics 
ràpidament i quan es va acabar el grau mitjà em va 

semblar idoni cursar el grau superior.

Treballo a l’explotació familiar, que té uns cinquanta 
caps de boví de llet, uns quaranta caps de boví de 

carn i set eugues. També té unes quaranta hectàrees 
de bosc pasturable, i unes seixanta de camps i 

pastures permanents.

Tinc molts records, sobretot bons. Principalment les 
estades amb els companys a Quintanes després de 
classe, que cada dia et sorprenien. Arribes a un lloc 
on t’agrada el que estudies i això es nota perquè en 
gaudeixes. També és molt important la gran relació 
que hi ha entre els professors i els alumnes. Però el 
més important és que et fa espavilar: en el meu cas, 

vaig arribar a Quintanes amb quinze anys i, com 
aquell qui diu, no era ningú, i allà aprens a espavilar-

te, madures i creixes com a persona.
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En primera
persona
Recull de sensacions d’alumnes de la darrera promoció 
responent a 4 preguntes:

1. Presenta’t breument.
2. Per què vas decidir estudiar a Quintanes?
3. Quina és la teva situació actual?
4. Quins records tens de la teva estada a Quintanes?



Soc l’Iván Pedregosa, de la Bisbal d’Empordà. Vaig cursar el grau mitjà de
Producció Agropecuària i soc de la 49a promoció (2018-2020).

Vaig decidir estudiar a Quintanes perquè sempre m’han agradat l’agricultura i la ramaderia, 
i em van parlar molt bé de l’escola. 

Treballo a l’empresa propietat dels meus avis, on actualment tenim 360 ovelles per produir  
carn de raça Lacaune i de raça roja del Rosselló.

Tinc molt bons records dels professors, dels companys de classe i de les visites d’estudi,  
que sempre eren molt interessants.

Em dic Sergi Gosa Casanovas, soc de Bellver de 
Cerdanya, vaig cursar el cicle de grau mitjà de Producció 

Agropecuària, i soc de la 49a promoció (2018-2020).

Sempre havia tingut molt clar que em volia dedicar al món 
de la pagesia i ja m’havien parlat molt bé de l’escola. Quan 
em vaig informar, em va agradar molt el mètode acadèmic 

que tenien i vaig decidir cursar-hi el cicle de grau mitjà.

Actualment treballo principalment a l’empresa familiar, que 
es dedica a la cria de vaques de carn i de cavall pirinenc 

català. Quan no hi ha gaire feina també faig de xofer a una 
empresa de serveis agrícoles, i hi faig altres tasques com 

dallar, embalar, llaurar, ensitjar, sembrar, etc.

De la meva estada a Quintanes recordo molt el bon ambient 
i el tracte pròxim entre professors i alumnes, que és molt 
important per motivar-te a aprendre. També valoro molt 
positivament l’estada de pràctiques a l’empresa Sesacor, 

en la qual vaig aprendre molt, tant professionalment com 
personalment. Finalment, i no menys important, valoro les 

amistats que me n’emporto.

Soc l’Eulàlia Picas Fajula i visc a Santa Eulàlia de 
Puig-oriol, un petit poble del Lluçanès. Vaig acabar els 
estudis a Quintanes aquest 2020 enmig d’una pandèmia; 
per tant, soc de la promoció 2018-2020. Vaig cursar el grau 
superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

A casa hem tingut bestiar tota la vida i, en acabar el grau 
mitjà, vaig decidir que em volia seguir formant i que volia 
continuar aprenent sobre el que realment m’agradava, i va 
ser quan vaig decidir estudiar el grau superior a Quintanes. 
Vaig escollir aquesta escola i no una altra perquè tenia 
amics i amigues que hi havien estudiat i me n’havien parlat 
molt bé.

Actualment treballo a Juma’s Team, una empresa que 
es dedica a l’entrenament i la cria de cavalls de raid. 
Vaig començar-hi a treballar el febrer del 2019 amb les 
pràctiques de l’escola, i a l’acabar el primer curs, durant 
l’estiu, vaig començar la meva carrera com a genet. Al 
començar el segon i últim any del curs vaig estar uns 
mesos lesionada i no podia fer res. Un cop recuperada de 
la lesió, vaig entrar a l’equip de cria de Juma’s i combinava 
les dues setmanes de classe amb dues setmanes de feina 
per poder-me pagar l’escola. A Juma’s faig mil tasques 
diferents: netejar les quadres, ajudar els veterinaris, assistir 
els parts... Personalment, és un honor poder treballar aquí, 
ja que és una empresa molt important en el món del cavall 
a Catalunya. Té moltes coses per donar-te i ensenyar-te,  
i estic aprenent molt i creixent com a persona.

Buf! És molt complicat escollir solament alguns 
records! Cal dir que hi ha hagut moments molt i 
molt bonics, i d’altres en què ho hauria engegat 
tot a pastar fang. La veritat és que el primer any 
va ser un any molt tranquil... Exàmens per aquí, 

treballs per allà, i anar fent amb calma. Però arriba 
el segon any i és dur, o t’espaviles o t’espavilen. 
T’insisteixen moltíssim en el projecte, però ho 

fan pel teu bé, perquè si no t’organitzes una 
mica, és impossible atrapar-ho tot... i és llavors 
quan ho engegaries tot a la merda. Sort que hi 

ha professors que, alguns cops, confien en tu i et 
valoren més que tu mateix. I quan veus les coses 

amb més calma t’adones dels petits detalls. 

La veritat és que acabar el curs en ple 
confinament va ser molt i molt dur, ningú no s’ho 

esperava... i continuar des de casa amb les classes, 
els treballs, el projecte i els exàmens va ser etern, 

però finalment els resultats acadèmics et fan 
sentir orgullós de tot el que has viscut. 

Recordaré totes les tertúlies, les visites d’estudi, 
els plans d’estudi i els viatges, que és on més 

vaig aprendre, ja que en aquest sector una cosa 
és la teoria, i l’altra la realitat que es viu. També 

recordaré tota la vida alguns dels meus companys 
i professors, ja que gràcies a ells tot va ser més 
fàcil. I també tots els coneixements que m’han 

ensenyat i la confiança que m’han donat.
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Soc l’Estel Barceló, de la promoció 2018-2020, i
vaig cursar el cicle superior de Ramaderia i Assistència

en Sanitat Animal. Soc de Girona, concretament del
poble de Celrà, i quan, gràcies a la meva família, vaig 
descobrir Quintanes, no vaig dubtar a endinsar-me en 

aquesta aventura.

Vaig decidir estudiar a Quintanes perquè, a part que era 
el lloc més proper a casa meva on podia fer el cicle, vaig 
trobar que era molt acollidor. L’ambient que s’hi respirava 
em va transmetre molta pau i que seria un lloc on viuria 

experiències que recordaria tota la vida. 

Tot i haver pogut començar a treballar, vaig decidir 
continuar estudiant. Actualment curso el grau mitjà de 
Tècnic Esportiu en Hípica, ja que és el que sempre he 
volgut fer i vaig pensar que si no ho feia ara, perdria 

l’oportunitat i ja no el faria.

Uff!! De records a Quintanes en tinc moltíssims, però el 
que me n’emporto és, sobretot, la bona relació amb els 

companys, les hores junts amb els de la residència i totes 
les anècdotes gracioses del dia a dia. També les estones 

estudiant a la vora de la llar de foc, mirant pel·lícules 
a l’habitació, o els nostres intents de sortir a fer esport 

pels voltants de l’escola. Altres records especials són les 
barbacoes a l’hora de dinar i les rotllanes a terra per jugar  

a llops i caçadors.

Soc la Míriam Orriols Bartés, visc a Castellar 
de n’Hug i he cursat el cicle formatiu de grau mitjà 
d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural (curs 2018-
2019) i el cicle formatiu de grau superior de Gestió Forestal 
i del Medi Natural (curs 2019-2020) a l’Escola Quintanes.

Sí que és cert que la vaig comparar amb altres centres, 
però em vaig decantar per Quintanes perquè me n’havien 
parlat molt bé. Un cop visitat el centre, vaig decidir que 
volia cursar els meus estudis allà perquè tenien un tracte 
molt familiar i agradable.

Actualment treballo a l’empresa del meu pare, on ja havia 
fet pràctiques. Faig tasques tant de jardineria com, a 
vegades, forestals.

De Quintanes tot el que me n’emporto són bons moments: 
el tracte amb els professors i tot el personal de l’escola, 
que és molt familiar, les bones amistats i mil experiències 
viscudes. Una etapa de la meva vida difícil d’oblidar.

Em dic Àngel Perarnau i soc de Santa Maria de 
Besora. Soc de la 49a promoció (2018-2020) i vaig cursar 
el grau mitjà de Producció Agropecuària.

Vaig decidir estudiar a Quintanes perquè tenim una 
explotació familiar, m’agradava i volia continuar fent el  
que havien fet el meu pare, el meu avi, etc.

Actualment treballo a dues empreses: a l’explotació familiar 
de vaques de carn, en la qual hi ha tres-cents caps de 
vaques brunes del Pirineu, i a l’estiu i una part de l’hivern 
en una empresa de treballs a tercers amb el tractor.

Els millors records que tinc de Quintanes són les 
alternances amb els que érem allà, ja que m’hi quedava tota 
la setmana, i les visites, les tertúlies... També la setmana 
que vam ser a França. El que em va saber més greu va ser 
no poder fer l’estada. Per altra banda, voldria donar gràcies 
a l’equip formatiu de Quintanes pel tracte rebut durant els 
dos anys que hi vaig estudiar. 11

10
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Soc en Martí, tinc divuit anys, visc a Sant Esteve  
de Palautordera i soc de la promoció 2018-2020.

Vaig decidir estudiar a Quintanes per totes les 
recomanacions de gent que hi havia estudiat i també 

perquè era un dels centres que tocava temes  
de poda i maquinària.

Treballo en un centre de jardineria en el qual fem de tot: 
poda, renovacions i construcció de jardins, col·locació  

de gespa artificial, i molt més.

Quintanes és un lloc molt obert, amb molta gent, uns 
professors molt bons, i una residència gran i estable.

Soc l’Aleix Vila, visc a Santa Eulàlia de 
Riuprimer, vaig formar part de la promoció 

2018-2020 i vaig estudiar el cicle formatiu de 
grau superior de Gestió Forestal i del Medi 

Natural a l’Escola Quintanes.

Vaig decidir estudiar a Quintanes sobretot per la 
proximitat al meu domicili, ja que altres escoles 

quedaven més lluny.
No treballo en aquest sector perquè vaig decidir 

continuar estudiant, i actualment curso el grau 
d’Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida.

Guardo bons records, sobretot de les diverses 
visites que vam fer i de les barbacoes de què 

vam gaudir durant el curs. M’agradaria destacar 
el viatge d’estudis a Sòria del primer any, ja 
que ens vam poder conèixer millor amb els 

companys de classe.

Em dic Aniol Vinyoles i Bernatallada, 
i soc de Llagostera, un poble de Girona. Soc de la
promoció 2018-2020 i vaig estudiar el cicle mitjà de 
Producció Agropecuària.

Vaig decidir estudiar a Quintanes perquè sempre m’ha 
agradat el món de pagès i, d’aquesta manera, podia 
aprendre i ampliar els meus coneixements. També dir  
que conec força gent que va estudiar a Quintanes i tots  
me la van recomanar molt.

Actualment estic estudiant un cicle de grau superior de 
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària a l’Escola 
Agrària de l’Empordà, situada a Monells. Amb aquest cicle 
puc ampliar els coneixements apresos a Quintanes en la 
part més industrial.

Quintanes és una manera de viure i una experiència única. 
Tots els records que em venen són bons: la convivència,  
les visites, les excursions amb l’Alfons, tot l’equip docent, 
els companys, les cuineres i, sobretot, les estones viscudes.

Soc el Ferran Tubau, soc d’Avià i vaig 
cursar el grau superior de Gestió Forestal i del 
Medi Natural (promoció 2018-2020).

Vaig escollir Quintanes perquè ja hi havia 
estudiat un grau mitjà de forestal.

Estic en dues empreses: amb una autònoma 
que fa plans tècnics i amb un autònom que fa 
treballs forestals.

El millor de Quintans és que tenen molt bons 
formadors i les pràctiques al bosc.

13
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Per què vas decidir estudiar a Quintanes?
Explica’ns el teu millor record o la teva millor 
experiència.

1. Com a recurs per tenir estudis i ser pagès.

2. Ja venia de pagès, amb terra i animals. A l’acabar l’ESO, 
m’interessava fer el grau mitjà de Producció Agropecuària 
perquè m’agradava la idea de fer quinze dies a l’escola 
i quinze de pràctiques. El que més recordo i que valoro 
positivament són les visites a les granges, ja que em sembla 
molt interessant poder veure diferents formats d’explotació.

3. Al principi era un tràmit per fer veterinària. Allà vaig 
conèixer una part de mi que em deia que la pagesia era 
el meu fort. Els meus millors records són de les visites a 
explotacions; com apreníem i que bé que ens ho passàvem!

4. Bé, el fet és que no ho vaig decidir jo. Jo encara vaig fer 
8è i després vaig anar a l’institut a fer 3r d’ESO. Allí, ja el 
primer mes, no van anar bé les coses i un 10 de novembre 
vaig començar a Quintanes. Després d’una arrencada 
complicada pel meu comportament, les coses van 
començar a aplanar-se i tot va anar molt millor. De fet, vaig 
cursar formació professional, un cicle formatiu de grau 
mitjà i vaig fer la prova d’accés a un cicle formatiu de grau 
superior. Cinc anys a Quintanes i no me’n penedeixo.

Cita les dues coses més difícils i les tres més 
positives del procés emprenedor.
(Si no és el cas, de la teva experiència com a 
treballador per compte d’altri.)

1. El més difícil, canviar la rutina establerta a casa, allò de 
“sempre s’ha fet així”, i enviar a pastar a mon pare. El més 
positiu: tenir part de raó, guanyar-me la vida amb això, 
conèixer gent meravellosa i el tracte amb la clientela.

2. Al plegar de Quintanes vaig començar a treballar a casa, 
però teníem la finca arrendada, així que no treballava 
per compte propi. Iniciar-se al món laboral sempre és 
complicat, i més en aquells anys de joventut i descontrol. 
Crear-se un horari i una forma de treball, independitzar-
se, gestionar els diners, tot es fa difícil, i més si continues 
tenint vida social mentre treballes cada dia. Com a positiu, 
sens dubte, el fet de treballar a casa, treballar sol sense que 
em diguin què he de fer i la sensació de llibertat que dona 
treballar al camp. El contacte diari amb els animals, per 
mi és clarament un altre dels punts forts, la connexió que 
sorgeix del contacte diari, l’aprenentatge constant. Amb 
els anys, conèixer altra gent del sector i compartir-hi coses 
m’ha donat molta energia per seguir motivat.

3. El més difícil és deixar de fer coses per dedicar-te al 
100 % al teu projecte, sobretot al principi, i saber gestionar 

i organitzar la feina. El millor és veure el teu producte a 
casa els clients, les bones opinions sobre els productes i, 
sobretot, sentir-te teu el projecte i creure-hi!

4. El que més costa és el tema burocràtic. També és 
complicat ser una explotació petita i vendre el producte 
a la petita distribució, però és molt més gratificant. El 
més positiu és quan tu mateix et pots vendre el producte 
que cries. A casa som un negoci familiar, i té els seus 
inconvenients, però és molt gratificant.

Volem conèixer el teu projecte!
Explica’ns-el i dona’ns tota la informació
que vulguis sobre l’empresa.

1. Faig horta ecològica.

2. Vam arrendar la finca a una gent que tenen una granja 
de vaques de llet, munyen 250 vaques tres cops al dia. 
A casa hi porten la cria i jo els la cuido. Els animals 
arriben amb quatre mesos de vida, quan ja mengen pinso 
i farratges, no han de beure llet. Marxen amb uns vint-i-
quatre mesos de vida i quan estan a punt de parir. Tornen a 
la seva explotació on pariran i es munyiran. Durant els vint 
mesos que passen a casa, jo els dono el menjar cada dia, 
les mantinc en condicions i les insemino quan tenen l’edat 
i la mida. Ho faig tot jo sol, hi ha uns 250 animals, repartits 
en dues naus. Tinc un tractor enganxat a l’unifeed i una 
Merlo. La feina del camp la fan tercers i netejar la nau dos 
cops a l’any, també.

3. El meu projecte és Mas el Lladré. Tenim vaques de llet 
de pastura, porcs i cabres. Elaborem làctics i carn de porc 
i de vedella. Les cabres ens netegen el sotabosc i després 
l’aprofiten les vaques.
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Pagesos GPS
Som exalumnes de Quintanes i membres del col·lectiu Pagesos GPS, és a dir, 

Grup de Pagesos Sonats, o Sexis o Solidaris, segons qui ho demani o què toqui, 
però sempre: Grup de Pagesos.

  PagesosGPS  /    PagesosGPS  /    PagesosGPS  /    pagesosgps.cat

1. Pere Garriga
  VerdolagaEco
  VerdolagaEco

3. Imma Puigcorbé
  mas_el_lladre
  masellladre

4. Abel Peraire
  eltaulelldelsoler
  eltaulelldelsoler

2. Albert Espadamala
  espadamala_
  Espadamala3_0
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4. Soc masover de cinquena generació del Soler de n’Hug. 
Treballem amb el tiet, el pare, un noi que ens ajuda, i els 
meus dos germans i el meu fill, que donen un cop de mà 
quan fa falta. Des de fa vint-i-cinc anys, la mare regenta 
una petita carnisseria a Prats de Lluçanès anomenada El 
Taulell, on intentem col·locar el màxim de producte de la 
nostra explotació. A la mare l’ajuden cinc noies i la meva 
filla a estones. Tenim seixanta vaques de munyir amb la 
seva reposició i engreixem els mascles per vendre’ls a la 
carnisseria. La llet la venem a dos proveïdors petits, l’un fa 
postres i l’altre pasteuritza per a terceres empreses. També 
hi ha un ramat de vuit-centes ovelles, i d’aquestes en venem 
la carn del xai. Tenim escorxador a la mateixa explotació 
i venem a diverses carnisseries del territori. Hi ha trenta 
truges reproductores en cicle tancat, ens venem els porcs 
a la nostra carnisseria i a una altra. Portem setanta-cinc 
hectàrees de terra d’on obtenim la major part d’aliments 
per al nostre bestiar gràcies a una acurada rotació de 
cultius. El nostre lema és “De la terra al plat”.

Volem conèixer el vostre projecte col·lectiu. 
Expliqueu el que vulgueu de Pagesos GPS.

2. Pagesos GPS som un grup de pagesos i pageses d’arreu 
de Catalunya que ens vam conèixer pel Twitter i vam crear 
un grup de WhatsApp per compartir coses del sector. 
Ens vam donar a conèixer quan hi va haver l’incendi de la 
Ribera d’Ebre i es va cremar la granja d’en Pere Jornet. Vam 
respondre ràpidament a través de les xarxes, vam proposar 
d’ajudar-lo i vam aconseguir 40.000 euros amb poc temps 
a través de finançament col·lectiu (crowdfunding) i venent 
samarretes. Va ser aleshores quan van aparèixer el nostre 
logotip i les nostres xarxes. Avui dia som setanta-cinc 
persones al grup de WhatsApp, i tenim un compte de 
Twitter molt actiu, un compte d’Instagram, una pàgina web 
pròpia i un canal de YouTube.
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1. Vaig decidir estudiar a Quintanes 
quan tenia setze anys, una edat en què 
no tenia clar què fer... Gràcies a això 
vaig començar un llarg camí que m’ha 
portat on soc ara i que m’ha permès 
conèixer molta gent, aprendre i gaudir 
més de l’entorn rural.

2. En les primeres pràctiques que vaig 
fer m’agradava estar atent i disposat 
a tot, i ja pensava a fer alguna feineta 
encara que fos amb poca maquinària... 
En el meu cas, vaig sortir de Quintanes 
i amb divuit anys ja tenia un contracte 
de sis mesos en un pla d’ocupació 
de treballs forestals. Després vaig 
comprar alguna màquina i vaig estar 
ajudant a un autònom fins que va 
plegar. Jo vaig anar fent fins que 
vaig acabar en una fàbrica 
perquè un client em va embolicar:  
em va posar calés al davant i vaig 
agafar-ho tot. 
 
3. Des de jove volia fer alguna cosa 
pel meu compte i, finalment, va ser 
així. Paral·lelament vaig passar 
per diverses èpoques en què vaig 
estudiar, em vaig formar i vaig viure 
a diferents llocs per tal d’esprémer 
totes aquestes experiències i posar-les 
en el meu projecte.

3. Les dues coses més difícils van ser marxar d’Alemanya i de l’empresa on 
estava, i voler començar massa fort; tot té el seu temps.

4. Juntament amb un altre autònom, que porta més la part de jardineria, 
treballem a Dels Cingles. Tot va començar en una d’aquelles èpoques 
d’inconformisme que comentava abans: vaig decidir marxar a Alemanya, i allà 
vaig conèixer per casualitat en Martin Götz, formador i ambaixador de la marca 
Husqvarna AB, un arborista molt, molt professional. Allà, des del primer moment 
i cada dia, vaig treballar de grimpador d’arbres. Em vaig formar i vaig aprendre 
moltíssim. Treballava fins a les cinc de la tarda i després anava a l’escola a 
estudiar alemany. Va ser molt fructuós i gratificant. Quan vaig començar a tenir 
més desimboltura, vaig notar que professionalment tot estava molt bé, però que 
personalment em faltaven els amics, la família... Cada dia pensava que el que 
feia allà podia intentar fer-ho aquí al meu país. Finalment vaig fer el pas, vaig 
comentar la jugada a en Martin i ell ho va entendre, ja que li va passar el mateix 
quan se’n va anar a Itàlia. En comptes de fer-me la liquidació i altres “històries” 
em va compensar amb material. Vaig marxar sense tenir res segur, tan sols 
amb la idea clara i ferma de treballar de grimpador. Al cap d’una setmana de 
traslladar-me ja treballava damunt d’un arbre. Fins ara he passat mesos de tot, 
però sempre m’he mantingut ferm, aprenent cada dia, formant-me, acceptant 
nous reptes i sortint cada dia de la zona de confort.

 Treballs en alçada
i jardineria integral

Alejandro Carbonell
  delscingles

1. Per què vas decidir estudiar a Quintanes?

Vaig decidir estudiar a Quintanes per les bones referències 
que tenia de l’escola, i sobretot per la formació dual, ja que 
trobo que en el nostre ofici és molt important la formació 
teòrica, però la part pràctica ajuda molt a trobar feina un 

cop acabes els estudis.

2. Com i quan ets vas començar a plantejar
ser emprenedor? 

Dos anys després d’entrar en el sector com a arborista
vaig decidir emprendre el meu propi projecte, ja que 

és un sector molt especialitzat i penso que és necessari
ser emprenedor per poder créixer com a arborista i ser

un bon professional.

3. Posar en marxa una empresa pròpia és tan 
difícil com sovint es diu? 

Posar en marxa una empresa pròpia no és difícil, el que pot 
semblar difícil són totes les coses noves que això comporta, 

com pot ser tot el tema administratiu; però és qüestió 
d’aprendre-s’ho i agafar-s’ho amb ganes per arribar als 

objectius que t’has marcat.

4. Cita les dues coses més difícils 
i les tres més positives del procés 

emprenedor. 

Una de les coses que més m’ha costat ha sigut 
tramitar la capitalització de l’atur com a inversió 

inicial, ja que a causa del confinament per la 
COVID-19 tot s’havia de fer telemàticament i 
hi havia molt poca informació. L’elaboració i 

la definició del pla de negoci també té la seva 
dificultat, ja que planificar una estratègia i 

planificar costos no és fàcil i comporta moltes 
hores de feina. El més positiu per a mi és haver 

pogut formar aquest nou projecte (Arborium) amb 
la meva ideologia. I, sobretot, poder transmetre i 

divulgar la cultura de l’arbre a tothom: particulars, 
professionals, empreses, etc. Poder treballar del 
que de veritat t’omple i t’apassiona és fantàstic.

5. Volem conèixer el teu projecte! 
Explica’ns-el i dona la informació que 

vulguis sobre l’empresa

Arborium som una empresa dedicada al sector 
de l’arboricultura focalitzada en la conservació, 
el manteniment i la gestió dels arbres. Alguns 
dels serveis que oferim són: poda d’altura, tala 

controlada, consultoria tècnica, treballs forestals, 
plantacions, etc. El nostre objectiu és ser una 

empresa referent en el sector de l’arboricultura
i oferir un servei de gran qualitat. Una de les 
nostres motivacions és fer d’Arborium una 
empresa innovadora no només orientada a

serveis sinó que ofereixi projectes basats en la 
difusió de la cultura de l’arbre i la importància que 
té en el nostre ecosistema. A més a més apostem 
per una formació contínua per estar al dia dels 
nous avenços en arboricultura i en tècniques

de grimpada. 

Conservació 
manteniment i 
gestió d’arbres
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Gerard Font
  arborium.es  /    arborium.es 



1. Vaig decidir estudiar a Quintanes perquè les referències 
que en tenia eren molt llamineres i s’adeien amb les 
meves inquietuds. Aquí us en deixo unes quantes: “És 
una escola ubicada en un indret únic, amarat de verd i 
ruralitat, de tracte familiar, amb l’oportunitat i la llibertat 
d’adquirir valors i amistats que per mi han sigut eines 
imprescindibles”, “La seva metodologia d’ensenyança 
(l’alternança) va ser i és encara ara, per mi i per molts 
dels meus companys, el pal de paller de l’adquisició del 
coneixement, basada a fer-se preguntes constantment 
i alhora buscar les respostes en tants indrets com sigui 
possible i així, finalment, treure una conclusió pròpia”. És 
per això que m’entusiasma la frase cèlebre: “Val més ser 
ignorant per un instant, que ser-ho durant tota la vida”. 

2. Jo sempre he estat un individu inquiet, amb ganes de 
fer coses i de comprometre-m’hi. La meva primera empresa 
amb cara i ulls la va proposar Quintanes i va consistir 
a crear, amb l’ajuda d’un equip de professors, pares i 
alumnes, una nova especialitat que ara és la formació en 
jardineria. Va ser gràcies a tots ells que aquest projecte va 
esdevenir una realitat. Ells i, especialment, la direcció del 
centre, ens varen empoderar i ens varen fer creure que 
teníem la capacitat de fer-ho. Després d’aquesta empresa 
en varen venir moltes altres, la més important de totes i la 
que requeria més compromís i més dedicació va ser la de 
crear la millor família i la més important: la nostra família. 
La meva esposa i jo hem estat capaços de fer caminar i fer 
créixer tres nois meravellosos i donar-los el millor. Ja fa uns 

anys quedava un repte en el sarró i ens hi vàrem llençar 
de ple malgrat les dificultats, la mandra de sortir d’allò 
que ara en diuen «la zona de confort» i la por a perdre 
bou i esquelles. Ens vàrem empoderar i vàrem iniciar una 
empresa de serveis de jardineria anomenada Monverd 
Jardineria.

3. No és fàcil, però no és impossible. Cal voler-ho fer, 
empoderar-se, ser conscient de les teves limitacions i no 
enganyar-te a tu mateix pensant que tens l’actitud i les 
aptituds per poder-ho fer. Cal perseverar, treballar de valent 
i saber on és l’equilibri entre el risc i la prudència, conèixer 
la teva por, dominar-la i que no et domini, però mai 
negar-la. Jo sempre he dit que a mi no em fa por la feina 
o l’empresa, em fa por no tenir salut ni fe per afrontar-la. 
Per tant, que no ens falti ni la salut ni la fe per fer caminar 
les nostres empreses, tant de caràcter personal com de 
caràcter comercial, humanitari o global.

4. La primera cosa més difícil és no haver pogut estar 
amb la família tant com m’hauria agradat. Això ens passa 
a moltes persones: volem fer moltes coses amb un temps 
que corre i no podem aturar. La segona és la burocràcia 
exagerada: impostos, taxes, assegurances, permisos, 
obligacions, factures, bancs... És la part més feixuga, però 
no hi ha altre remei que afrontar-la. El més positiu és la 
satisfacció de fer realitat un projecte professional, passar-
lo dels somnis a la realitat. També és una gran satisfacció 
veure que la gent que t’envolta et fa costat. Tots els que 
t’han ajudat d’alguna manera, directament o indirectament, 
donant-te oportunitats, ensenyances o petites empentes, i 
gràcies als quals tens la certesa d’estar en el lloc adequat. 
Potser la més gran de les satisfaccions és poder donar 
feina a altres companys, bons professionals i l’actiu més 
gran que té l’empresa. Cada dia els dono les gràcies per 
ajudar-me a fer caminar un projecte que, si no fos per ells, 
no seria una realitat. Un projecte que ja no és personal, sinó 
que ara és d’un equip collonut.

5. Monverd és una petita empresa dedicada al disseny, a la 
construcció i al manteniment d’espais verds, enjardinats i 
paisatgístics. Apliquem tècniques i criteris tant paisatgístics 

Disseny,
construcció i
manteniment
d’espais verds
Josep Torrentó

  monverdjardineria.cat
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1. Soc en Marc Casanova Solà, i visc a Sant Miquel de 
Balenyà (Osona). Després d’acabar el batxillerat tenia clar 
que volia estudiar alguna cosa relacionada amb el medi 
natural. Tot i haver fet la selectivitat, vaig decidir anar a 
Quintanes a cursar el cicle formatiu de grau superior de 
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics 
per tal de conèixer millor el sector, abans d’endinsar-me 
en una carrera universitària sense saber si les tasques que 
podria desenvolupar amb aquesta titulació s’adequaven a 
la professió a què jo esperava dedicar-me en el futur. Així 
doncs, després dels dos anys a Quintanes compaginant el 
sistema de formació pràctica a empreses amb la formació 
teòrica a l’escola, em vaig decidir a estudiar el grau 
d’Enginyeria Forestal a Lleida. El darrer any de la carrera, 
el 2015, vaig fer les pràctiques d’empresa a Vigué Subirà 
i voluntàriament vaig fer pràctiques extracurriculars a 
EMC Projectes, on em van oferir un lloc per treballar com 
a enginyer forestal. En els darrers anys EMC Projectes va 
impulsar Multiserveis Olea, una empresa d’inserció laboral 
dedicada a obres forestals i en el medi rural, i vaig passar 
a treballar a l’empresa d’inserció desenvolupant tasques 
d’enginyer, però també de cap d’obra.

2. A finals del 2019, l’empresa va decidir reduir l’activitat 
i reorientar-la cap a un altre sector. Va ser en aquest punt 
quan vaig decidir plantar-me com a treballador autònom. 
Tenia ganes de poder escollir els tipus de feina, l’horari 
laboral, i de veure quines feines realment em sortien 
rendibles i tenir l’oportunitat de guanyar més diners.

3. A l’hora de fer-me autònom les primeres preguntes 
que se’m van generar van ser si tindria prou feina i si 
seria capaç de guanyar-me el sou per poder cobrir les 
despeses. Tot i així, vaig decidir tirar endavant aquest 
projecte pensant que si no anava bé, ja seria a temps 
d’anar a treballar d’assalariat en alguna empresa. Després 
d’aquest any i mig que fa que soc autònom, estic molt 
content, ja que tot i la situació actual que estem vivint amb 
les restriccions per la COVID-19, he pogut anar treballant 
gràcies als diferents contactes que havia establert en les 
feines anteriors i que he anat fent darrerament amb altres 
enginyeries, autònoms i clients particulars.

4. Sí que és veritat que, a diferència d’un treballador 
assalariat, quan treballes per compte propi cal ser 
conscient que hi ha èpoques en què tens molta feina i 
d’altres en què vas més tranquil. Cal saber-ho gestionar, 
fent jornades més llargues o disposant de contactes per 
poder subcontractar algunes feines. La part administrativa 
també és un altre tema: tot i tenir un gestor, cal ser molt 
curós i endreçat. Treballar per a un mateix compensa per 
la satisfacció que obtens quan les coses surten bé i els 
clients estan contents, perquè pots organitzar-te la feina 
del dia a dia en funció de les necessitats del moment i triar 
les feines que vols fer. Cal tenir present que hi ha feines 
que, com a autònom, podries assumir des del punt de 
vista de la capacitat tècnica, però que no pots fer perquè 
no compleixes els criteris o requisits que es demanen en 
alguns concursos. Per això, m’estic plantejant d’associar-me 
amb algun altre autònom i formar una petita empresa per 
poder optar a aquests projectes més grans.

5. L’activitat que realitzo consisteix majoritàriament a 
redactar projectes en el medi natural (restauració de 
riberes, gestió de l’ús públic, construcció i arranjament 
de pistes forestals, construcció d’infraestructures contra 
incendis...), redactar instruments d’ordenació forestal 
(plans tècnics de gestió i millora forestal, plans simples, 
projectes d’ordenació forestal...), dirigir i coordinar en 
matèria de seguretat i salut en obres forestals, peritatges, 
modificacions cadastrals (segregacions, herències, canvis 
d’ús del sòl, correccions de límits...), i fer valoracions 
de finques rústiques, estudis d’impacte ambiental, entre 
d’altres. També faig tasques de suport a altres enginyeries i 
autònoms en inventaris forestals i de verd urbà, cartografia 
i formació SIG.

ALUMNI EMPRENEDORIA

Redacció de 
projectes en
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Marc Casanova Solà
Autònom
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com mediambientals amb el màxim de respecte 
pel medi natural. L’equip humà que forma part 
de Monverd és un equip multidisciplinari, 
degudament format en centres de formació 
professional. Tenim capacitat per desenvolupar 
i fer evolucionar espais exteriors de totes mides 
i necessitats, atenent tots els elements possibles 
dins d’un espai enjardinat. El nostre objectiu és 
detectar quines són les necessitats de cada client 
en funció de l’espai i així poder-li donar una o 
bé diverses solucions. La nostra pàgina web és 
un petit tast de les feines realitzades arreu. És el 
fruit de moltes hores d’experiència i somnis de 
clients fets realitat, és la satisfacció de mostrar els 
resultats d’un recorregut professional de persones 
que gaudeixen veient com fan feliç a tothom i que, 
a la vegada, contribueixen a fer més gran aquest 
món verd.

Per a més informació monverdjardineria.cat
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La motoserra 
a Quintanes
Carles Lorca
Formador / Examinador ECC

ECC

L’Escola EFA Quintanes ha estat pionera a implantar el certificat 
europeu de motoserrista de l’EFESC (Consell Europeu d’Habilitats 
Ambientals i Forestals) dins de la formació reglada. Aquesta decisió ha 
fet que l’escola sigui un model a seguir per altres centres forestals. De 
fet, l’ACETREF (Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals) 
ha acceptat darrerament aquestes normes europees dins del seu 
conveni laboral.

S’ha aconseguit que els carnets europeus de motoserrista comptin 
com a formació en licitacions públiques, i la Diputació de Girona i la 
de Lleida accepten aquestes certificacions. Aquest fet és un gran pas 
per dignificar el sector forestal. Les empreses comencen a fer el pas i a 
“posar-se les piles”: formen els seus treballadors en temes de seguretat 
i eficiència a l’hora de treballar al bosc. Des de finals d’any, s’han fet uns 
quants cursets per a professionals.

Fa molta alegria poder trobar exalumnes que venen molt motivats 
als cursos i que potencien la formació i la modernització de les 
empreses forestals. S’observa una tendència de millora a les empreses, 
promoguda moltes vegades per exalumnes de l’escola. És un honor 
poder ajudar-los en la seva formació i certificació laboral.

Les pràctiques forestals de l’escola van més enllà d’una simple classe. 
Aquí compartim moments que es tornen bons records amb el pas dels 
anys. La majoria dels dies tornem destrossats, però feliços, fins i tot els 
que no tenen tirada a la motoserra! Tot això crea un vincle molt fort que 
ajuda després a l’aula. La meva fita diària consisteix que aprenguin una 
cosa nova cada dia a les pràctiques, als cursos o fins i tot als exàmens 
ECC. Això no és fàcil, ja que a vegades tenim alumnes o candidats amb 
molta experiència.

M’encanta veure la metamorfosi del nostre alumnat amb la motoserra: 
el canvi d’alumnes “encantats” a persones madures i molt professionals. 
No és fàcil, però quan me’ls trobo al cap d’uns anys, veig que s’ha fet 
una bona inversió del temps, dels recursos i dels esforços; sobretot 
quan posteriorment quedem o puc “escapar-me” i practicar amb 
ells com un treballador més de les seves empreses. M’agrada poder 
intercanviar novetats de màquines o  trucs que aprenc de gent d’altres 
països que estan dins  de l’EFESC (part de la meva altra feina actual al 
CTFC, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).

És molt gratificant poder veure com hem posat un granet de sorra 
en la formació i la transformació d’aquell nen o nena que va entrar a 
Quintanes i que ara és un bon professional de la motoserra que respon, 
sobradament, quan truco demanant ajuda. Degut a aquest intercanvi 
global d’experiències, els professionals que surten de la nostra escola 
són una part molt important i reconeguda del nostre sector forestal.

Curs 2020 / 2021
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Què és la formació
EFESC?

ECC

EFESC (European Forestry and Environmental 
Skills Council) agrupa representants de centres de 
formació, sucursals i delegacions de la indústria forestal, 
sindicats, fabricants d’eines, maquinària i equips per la 
realització de treballs forestals, sistemes de certificació, 
etc. de tot Europa. L’objectiu és facilitar la mobilitat 
dels treballadors del bosc i similars dins de la Unió 
Europea, acreditant i promovent el reconeixement de les 
qualificacions nacionals entre els països socis en l’àmbit 
europeu. El CTFC és l’Agència Nacional acreditada per 
emetre certificats als proveïdors de formació i examinadors 
que ofereixen educació, formació o avaluació d’acord amb 
aquesta normativa.

Curs 2020 / 2021

EFESC ha desenvolupat una normativa de qualificació 
comú per als usuaris de motoserra a tot Europa.  
Els seus principals objectius són:

— Reduir els accidents i morts.
— Reduir els costos econòmics i personals 

associats a accidents.
— Millorar i augmentar les capacitats 

i l’eficiència de l’operador al lloc de treball.
— Millorar la mobilitat de l’operador i l’ocupació 

entre els països europeus.
— Millorar i ampliar la prestació de les normes 

existents de formació i d’avaluació professional.
— Fomentar i promoure l’aprenentatge permanent 

i el desenvolupament professional continu.

Normes europees de motoserra

Des del 2008, totes les normes de la motoserra dels  
països participants van ser inventariades i avaluades.  
En col·laboració amb diversos centres de formació,  
centres d’avaluació i certificadors a tot Europa (Àustria, 
Bèlgica, Dinamarca,Alemanya, França, els Països Baixos, 
Espanya i el Regne Unit), es van preparar quatre nivells  
de motoserra.

Nivells de Competència;  
els quatre nivells d’ECC són:

Nivell ECC 1

Manteniment de la motoserra i tècniques de trossejament: aquesta unitat està 
dissenyada com un nivell introductori pels usuaris de motoserra; qüestions 

bàsiques de salut i seguretat de l’operador, manteniment i inspecció de rutina de 
la motoserra, trossejar fusta de petites dimensions de diàmetre, i l’ús segur de 

les eines d’ajuda a l’aixecar, amuntegar i manipular la fusta.

Nivell ECC 2

Tècniques bàsiques de tala d’arbres (arbres petits): aquesta uni- tat és adequada 
per a operadors de base; tala d’arbres petits i arbres inclinats utilitzant una sèrie 
de tècniques, enderrocament d’arbres penjats utilitzant eines de mà, eliminació 
de branques i trossejament de troncs, amuntegat i manipulació de la fusta de 

forma segura.

Nivell ECC 3

Tècniques avançades de tala d’arbres: aquesta unitat és adequa- da per a 
operadors més experimentats; tala d’arbres mitjans i grans, utilitzant les 

tècniques més avançades, el desbrancat de branques grans i utilitzant equip 
cabrestant adequat, incloent mètodes de desmuntatge.

Nivell ECC 4

Tècniques per a arbres arrencats pel vent i danyats: aquesta unitat és adequada 
per a operadors molt experimentats; tècniques per plaques d’arrel, tallant els 
arbres desarrelats, tala d’arbres severament inclinats i parcialment arrencats, 

tala d’arbres amb capçades trencades.

L’Escola EFA Quintanes té el certificat 
de centre de formació forestal 

europeu, homologat per impartir 
formació EFESC des de l’any 2016. 

Moltes persones/empreses han 
realitzat la formació a Quintanes des 
de llavors. En els últims mesos s’han 

realitzat 3 for- macions d’ECC1 i ECC2, 
i un total de 19 persones han obtingut 

la certificació.

Els cursos es realitzen sota demanda 
i es poden organitzar segons petició 

d’empreses i/o persones interessades. 
És una formació voluntària, però 

cada cop hi ha més demanda, ja que 
es valora la seguretat i la formació 

especifica com a factor rellevant en la 
vida laboral. La bona praxi assegura 

una bona feina i una segura execució, 
importantíssim com a valor diferencial 

d’un bon professional.
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La bateria també  
per a treballs professionals

VICREU Curs 2020 / 2021

Màquines de bateria per  
a qualsevol tipus d’exigència.

Coneixes bé tots els beneficis de 
treballar amb maquinària de bateria? 
Els hem mencionat molts cops però 
les repetim perquè són importants: 
poc soroll, zero emissions, més 
sostenibilitat i més comoditat de 
treball. Però per altra banda, tots 
i totes penseu que a tots aquests 
beneficis els hi hem de restar el de la 
potència, i no és així. 

STIHL diferencia les seves games 
de bateria amb 4 sistemes diferents 
adaptats a cada necessitat de l’usuari. 

Aquí parlarem i destacarem l’AP 
SYSTEM, per a professionals que 
necessiten potència i rendiment 
sense límits.  Totes les màquines que 
incorporen aquest tipus de bateries 
destaquen per la seva durada i 
potència, ideals per a fer tasques 
de paisatgisme i pel manteniment 
professional d’espais verds i arbres.

Dins d’aquest sistema podem utilitzar 
bateries de liti-ió AP que es col·loquen 
a les màquines o les bateries de 
motxilla AR, per descarregar pes 
a la màquina i treballar amb més 
comoditat. A continuació podeu veure 
alguns exemples.

Pel què fa a la varietat de màquines 
que incorporen aquest sistema AP 
tenim una flota molt complerta 
de motoserres, motoserres de 
poda, desbrossadores, tallagespes, 
tallatanques, tallatanques d’alçada, 
podadores d’alçada, bufadors, 
escombradores  i tronsadores.
Una àmplia varietat amb la que
podràs treballar totes els racons 
de qualsevol espai verd. 

I com a novetat, us presentem el 
tallagespa professional RMA 765V i
l’RMA 2 RT.

Tallagespa RMA 765 V 

Un tallagespa potent de bateria amb 2 fulles i 63cm 
d’amplada de tall per a grans superfícies de gespa. 

Regulació de l’alçada de tall a cada roda, rodes davanteres 
giratòries, tracció Vario (permet regular la velocitat 

d’avançament segons les necessitats de l’usuari). 
ErgoManillar plegable i ajustable en alçada per treballar 

amb comoditat. El recollidor d’herba té una capacitat de 80 
litres i incorpora un indicador de nivell.

Amb aquest tallagespa pots treballar amb un accessori 
adaptador per a dues bateries ADA 700. El compartiment 

de la bateria ofereix espai per a dues bateries de liti-ió que 
es descarreguen de forma successiva. Es recomana sempre 

l’ús de les bateries AP300 i/o AP300S. 

També pots treballar amb una bateria de motxilla amb 
adaptador, o qualsevol de la sèrie AP. Així aconseguim una gran 

versatilitat entre les diferents màquines de la sèrie AP, podent 
combinar les bateries i obtenint un estalvi econòmic important. 

Tallagespa RMA RT

Tallagespa lleuger amb bateria i amb 
sistema mulching integrat ideal per a 
superfícies mitjanes. Amb regulador 
d’altura de tall per eixos, tracció 
davantera i sistema de plegat ràpid del 
manillar QuickFick per anar per feina.

Aquest tallagespa pot anar 
amb les bateries de la sèrie AP, 
sempre integrades i col·locades al 
compartiment indicat per aquestes. 

Si t’ha agradat el nostre article t’animem  
a entrar al sorteig d’una minimotoserra  

de bateria GTA26 valorada en 149€. 

Què has de fer?

— Fer-te una foto treballant en algun bosc o  
jardí utilitzant alguna de les nostres màquines.

— Compartir-la al teu perfil d’instagram, etiquetant  
el post o story amb l’etiqueta #vicreuquintanes  

i mencionant el nostre perfil @Vicreu.

— Podràs seguir el sorteig pel nostre canal d’instagram.
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PRODUCCIÓ
AGRO—
PECUÀRIA
Amb aquests estudis s’obté la 
capacitació per obtenir productes i 
subproductes agropecuaris atenent 
a criteris de qualitat i rendibilitat, 
fent operacions de producció i de 
manteniment d’instal·lacions i equips 
i aplicant la legislació de protecció 
ambiental, de prevenció de riscos 
laborals, de benestar animal i 
seguretat alimentària.

SORTIDES PROFESSIONALS
Treballador/a qualificat/da per 
compte d’altres o propi en cultius 
i ramaderia — Agricultor/a — 
Horticultor/a — Fructicultor/a 
—Floricultor/a — Criador/a de 
bestiar — Avicultor/a — Apicultor/a 
— Productor/a de llet — Productor/a 
d’ous — Operador/a de maquinària 
agrícola i ramadera.

 
APROFITAMENT 
I CONSERVACIÓ
DEL MEDI
NATURAL
(FORESTAL)

La competència general d’aquest 
títol consisteix a realitzar les 
operacions de repoblació forestal, 
de restauració o ordenació 
hidrologicoforestal i d’aprofitament 
forestal així com el control i 
vigilància del medi natural, 
manejant i mantenint la maquinària 
i les instal·lacions forestals i aplicant 
la normativa mediambiental i de 
prevenció de riscos laborals.

SORTIDES PROFESSIONALS
Maquinista de processadors forestal 
— Tractorista — Podador/a — 
Pelador/a de suro — Especialista 
en treballs d’altura en els arbres 
— Treballs de repoblació i 
tractaments silvícoles — Planterista 
— Aplicador/a de productes 
fitosanitaris — Empeltador/a — 
Treballador/a qualificat/ada en 
activitats forestals — Treballador/a 
especialista en aprofitament de 
fustes, suro i llenyes.

 
JARDINERIA
Instal·lar, conservar i restaurar 
jardins d’exterior i interior, així
com prades per a ús esportiu, i 
realitzar les activitats de producció 
de planta i de floristeria, operant 
i mantenint la maquinària i 
instal·lacions, complint amb la 
normativa mediambiental, de 
control de qualitat i de prevenció
de riscos laborals.

SORTIDES PROFESSIONALS
Treballador/a d’hortes, vivers i 
jardins — Jardiner/a, en general; 
jardiner/a i cuidador/a de camps 
d’esport — Treballador/a de parcs 
urbans i de jardins històrics i/o 
botànics — Treballador/a qualificat/
ada en la instal·lació de jardins 
i zones verdes — Treballador/a 
qualificat/ada en manteniment i 
millora de jardins i zones verdes 
— Treballador/a qualificat/ada 
d’una empresa de jardineria 
per compte propi; planterista 
— Treballador/a en vivers, en 
general — Treballador/a qualificat/
ada en propagació de plantes en 
vivers — Treballador/a qualificat/
ada en cultiu de plantes en vivers 
— Treballador/a especialista en 
recollida de llavors i fruits en alçada 
— Treballador/a qualificat/ada en 
producció de llavors; empeltador/a 
— Treballador/a qualificat/ada en 
vivers — Florista per compte propi 
o aliè — Oficial/a de floristeria i 
venedor/a de floristeria.
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

PAISATGISME
I MEDI RURAL
Aquests estudis capaciten per 
desenvolupar projectes de jardins 
i zones verdes i gestionar la 
producció de plantes i la producció 
agrícola, mitjançant la supervisió 
de les tasques, la programació 
i l’organització dels recursos 
materials i humans disponibles 
aplicant criteris de rendibilitat 
econòmica i complint amb la 
normativa ambiental, de
producció ecològica, producció
en viver, control de qualitat, 
seguretat alimentària i prevenció
de riscos laborals. 

SORTIDES PROFESSIONALS
Tècnic/a en jardineria — 
Dissenyador/a de zones 
enjardinades que no requereixin 
la redacció d’un projecte — 
Encarregat/da de la instal·lació, 
manteniment, conservació o 
restauració de parcs, jardins i àrees 
recreatives urbanes i periurbanes — 
Treballador/a per compte propi en 
empresa de jardineria i restauració 
del paisatge — Encarregat/da 
d’obres de jardineria i restauració 
del paisatge — Encarregat/da de 
podes i operacions de cirurgia 
arbòria — Encarregat/da o capatàs
agrícola — Gestor/a de producció 
agrícola — Responsable de 
magatzem agrícola — Responsable 
d’equips de tractaments terrestres 
— Encarregat /da o capatàs 
agrícola d’horts, planters i jardins 
— Encarregat/da de cultiu o 
reproducció de plantes en viver — 
Encarregat/da de collita de llavors 
i fruits d’altura — Encarregat/da 
de producció o de magatzem 
d’expedicions de plantes, llavors i 
pans d’herba

 
GESTIÓ
FORESTAL I DEL 
MEDI NATURAL

Aquests ensenyaments consisteixen 
en programar, organitzar, supervisar 
i realitzar els treballs al boscs i en 
vivers, controlant i protegint el medi 
natural i capacitant les persones per 
a la conservació i millora ambiental, 
aplicant els plans de qualitat de 
prevenció de riscos laborals i de 
protecció ambiental d’acord amb la 
legislació vigent.

SORTIDES PROFESSIONALS
Coordinador/a d’unitats de 
prevenció i d’extinció d’incendis 
forestals — Encarregat/da 
d’empreses que facin tasques de 
lluita contra plagues i malalties
forestals — Pràctic/a en treballs 
de topografia — Encarregat/da o 
capatàs/a forestal — Encarregat/
da de vivers en general — 
Encarregat/da de repoblacions 
cinegètiques, piscícoles i astacícoles 
— Encarregat/da de treballs 
d’adequació de l’hàbitat aqüícola 
continental i de les espècies 
cinegètiques — Treballador/a 
especialitzat en activitats de control 
legal de depredadors o espècies 
invasores — Gestor/a cinegètic/a 
— Coordinador/a de feines de 
vigilància rural — Encarregat/da 
d’empreses de turisme cinegètic i 
piscícola — Agent forestal o similar 
— Guarda d’espais naturals.

RAMADERIA I
ASSISTÈNCIA EN

SANITAT ANIMAL
Consisteix a gestionar la producció ramadera 

i realitzar treballs especialitzats de suport a 
equips veterinaris, programant i organitzant 
els recursos materials i humans disponibles, 

i aplicant els plans de producció, qualitat, 
sanitat i benestar animal, prevenció de riscos 

laborals i protecció ambiental, d’acord amb la 
legislació vigent.

SORTIDES PROFESSIONALS
Encarregat/da d’explotació ramadera — 

Responsable de producció en cooperatives, 
societats agràries de transformació, 

associacions, explotacions o empreses 
ramaderes — Responsable en empreses de 

serveis relacionats amb la producció ramadera 
— Responsable d’inseminació artificial en 

explotacions ramaderes o en centres de 
recollida de semen — Encarregat/da de 

màquines i equips ramaders — 
Responsable i gestor/a de ramaderies 

equines — Assessor/a i supervisor/a per a 
la planificació, muntatge i funcionament 

d’empreses i entitats associades a 
esdeveniments, eqüestres, activitats 

recreatives, esportives i terapèutiques 
(hipoteràpia) — Responsable del maneig i de 

les cures del bestiar i de les instal·lacions en 
centres d’ensinistrament, doma i entrenament 

de bestiar equí, escoles i clubs d’equitació o en 
centres de pupil·latge, descans i recuperació de 

bestiar equí — Integrant en comissions
de valoració, selecció i compra de bestiar 
equí — Responsable d’empreses de servei 

relacionades amb el sector equí — Ajudant/a 
de veterinària en facultats i centres 

d’investigació animal — Visitador/a de 
productes de veterinària — Ajudant/a de 

veterinària en equips veterinaris especialitzats 
en animals de granja i producció — 

Ajudant/a de veterinària en explotacions 
ramaderes, agrupacions de defensa sanitària, 

associacions de productors o empreses del 
sector agroalimentari i de serveis

a la ramaderia.

31

30

Curs 2020 / 2021



La setmana anterior al confinament ja hi havia un rumor 
constant sobre la situació que llavors semblava que ens 
podria venir a sobre, i la següent va començar moguda 
quan el dilluns el País Basc i Madrid van decidir tancar
les escoles.
 
En aquell moment molts dels alumnes es mostraven 
neguitosos, curiosos, expectants i també esperançats 
davant la possibilitat de perdre de vista l’escola. Per a 
Quintanes el més urgent, complicat i trist era decidir 
si s’anul·lava l’estada a França dels alumnes de 2n curs 
d’Agropecuària, que marxaven el 16 de març. Havia 
costat molt coordinar-ho tot, molt més esforç, moltes més 
trucades, moltes més hores de dedicació que en cap altre 
curs. Prendre la decisió d’anul·lar-la, però, va ser inevitable.
A part d’això, la setmana va transcórrer de forma “normal”: 
fent classes, pràctiques, visites, tertúlies, atenent famílies, 
muntant la fira d’ensenyament... Fins que el 12 de març la 
Generalitat de Catalunya va ordenar el tancament d’escoles, 
instituts i universitats a partir del 13 de març i per a un 
període no inferior a catorze dies.

Classes, exàmens, pràctiques a l’empresa, visites, tertúlies... 
tot anul·lat. En arribar, els alumnes dels tres cursos que 
estaven de visita es van trobar que havien de fer
l’equipatge i marxar amb el bus o amb els pares que 
ja els estaven esperant.

I ara, què? Doncs després d’una setmana organitzant-
nos, el primer van ser els alumnes, com no podia ser 
d’altra manera. Els tutors van mirar de contactar-hi per 
veure com estaven vivint la quarantena, quina era la seva 
situació personal i la de la seva família, l’estat d’ànim, les 
possibilitats de connexió a Internet per mirar de continuar 
la formació, i per intentar ajudar en el que fos possible des 
de la distància.

I no cal arribar al final del text per agrair a tots els 
alumnes, a les famílies, als responsables de pràctiques i als 
col·laboradors haver estat tan propers, haver-nos fet arribar 
escalfor, suport, ajuda i ànims perquè el curs pogués 
arribar a bon termini, tenint en compte que les vostres 
realitats eren tant o més complicades que les nostres. 
Gràcies per aquesta mena de teràpia conjunta.

L’aïllament va suposar la desaparició de l’alternança 
com a tal, i la necessitat de planificar una nova manera 
d’organitzar-nos. Des de sempre, el sistema de l’alternança 
ens ha forçat i acostumat a ser més flexibles, a saber-
nos adaptar a qualsevol circumstància dins les rigideses 
que presenten els sistemes educatius. I en aquest sentit 
podríem dir que ens va facilitar afrontar aquest nou període 
de reptes que començava.

23 de març de 2020

Març 2020
Lluís Fortuño
Cap d’Estudis

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA COVID-19
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No tinc manera d’expressar el veritable tresor i la sort que és comptar amb un equip de companys 
de feina que sempre estan al teu costat, animant-te tant en l’àmbit professional com en el personal, 

optimistes de mena, que no saben dir que no, sempre oferint-se a ajudar en moments adversos.

A més del contacte de forma individual i en grup amb els alumnes, es va establir un horari per fer 
sessions en línia cada setmana: classes, tutories, resolució de dubtes... Es va crear un arxiu amb 

les gravacions de les sessions i classes perquè cadascú les pogués consultar en l’horari que més 
li convingués, s’entregava i es corregia la feina per mitjà de l’aula virtual, s’organitzaven algunes 

tertúlies en línia, es feia el seguiment dels projectes de segon curs, així com dels tribunals de 
defensa d’aquests projectes, el seguiment i l’avaluació de les pràctiques a les empreses, l’atenció a 

les famílies, i també altres tasques relacionades amb la planificació del nou curs (la nova aula virtual, 
l’atenció a les noves famílies, etc.).

El repte per a tota la societat va ser i encara és descomunal. El nostre desig ha estat sempre poder-
vos acompanyar en el creixement personal i professional. No dubteu que hi posarem tot el nostre 

esforç per continuar i millorar aquesta formació, i en especial l’aspecte personal.

2 d’octubre de 2020

27 de novembre de 2020
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SUPERIOR

2 ANYS GESTIÓ FORESTAL  
i DEL MEDI NATURAL

  1 ANY PAISATGISME  
i MEDI NATURAL

2 ANYS PAISATGISME  
i MEDI NATURAL

  1 ANY GESTIÓ FORESTAL  
i DEL MEDI NATURAL

  
MITJÀ

2 ANYS JARDINERIA
  1 ANY PRODUCCIÓ 

AGROPECUÀRIA  
O 1 ANY APROFITAMENT i 
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

2 ANYS APROFITAMENT i 
CONSERVACIÓ DEL MEDI 
NATURAL

  1 ANY JARDINERIA 
O 1 ANY PRODUCCIÓ 
AGROPECUÀRIA

2 ANYS PRODUCCIÓ 
AGROPECUÀRIA

 1 ANY APROFITAMENT i 
CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL  
O 1 ANY JARDINERIA

L’ART DE 
LA PEDRA
Treballem la pedra natural: 
Murs d’escullera, Gabions, 
Llosa, Cantons, Llindes i empits.

LA ROCA
C/ De la Roca SN, 08589

Perafita - Barcelona
info@pedresdelluçanes.com
www.pedresdelllucanes.com

Telèfon: 690 73 29 39 

T’agradaria 
aconseguir
una doble  
titulació  
en 3 anys?

AUTOCARS
ROVIRA

Avinguda Despujol, 14
08508 Les Masies de Voltregà
Barcelona

T 93 889 56 61 
T 93 857 07 04
autocarsrovira.com



FORMACIÓ DUAL Curs 2020 / 2021

Des de fa alguns anys s’està introduint 
la formació professional dual (FP 
dual) al nostre territori. Des de 
l’administració pública s’impulsa el 
desenvolupament d’aquest sistema per 
tal de formar professionals amb una 
visió més real i aplicada de l’empresa. 
Sumant-nos a aquest nou sistema, des 
de l’Escola EFA Quintanes fem una 
forta aposta per aquesta modalitat 
formativa. Per aquest motiu, es va 
creure molt interessant introduir-la 
a tots els cicles formatius impartits 
a l’escola. Sempre motivats per les 
grans experiències viscudes en els 
darrers anys en el cicle de Producció 
Agropecuària.

Per poder avançar en el 
desenvolupament d’aquest sistema 
és molt important la implicació dels 
professionals i de les empreses del 
sector a l’hora d’acollir alumnes en 
aquesta modalitat. Més dedicació i 
l’aplicació d’una part de la formació 
acadèmica al centre de formació de 
pràctiques fan que aquest centre 
esdevingui un element molt important 
dins el procés d’aprenentatge de 
l’alumne. Al mateix temps, l’empresa 
també en surt beneficiada perquè 
forma un professional qualificat, 
adaptat al seu sistema productiu, i 
identifica i capta talent per al futur. 
Perquè es pugui produir aquesta 
relació simbiòtica és necessari un 
gran nombre d’empreses, disposades 
a col·laborar en aquest nou sistema 
amb gran recorregut dins la formació 
professional del futur.

Els professionals 
i les empreses:
peces clau dins 
el sistema dual

A continuació, s’exposen algunes 
aportacions que ens han fet arribar 

les empreses que ja col·laboren 
actualment amb nosaltres. Esperem 
que en siguin moltes més en el futur 
i, per aquest motiu, us demanem la 

vostra col·laboració!

Com definiríeu l’FP dual?

1. És una formació molt adaptada a la 
realitat i amb una visió real del sector.

2. És un sistema d’aprenentatge molt 
interessant, sobretot per a un alumne 
inquiet, a qui li costa concentrar-se a 

l’hora d’estudiar.

3. És molt important per a la formació 
en el món laboral de l’alumne.

Quin creieu que és el punt fort  
del sistema dual?

1. Justament la dualitat entre l’escola i 
l’empresa, a més de la visió directa del 
sector i la importància de la feina ben 

feta.

2. Doncs el fet de combinar l’escola 
amb la feina, que fa que tot sigui més 

fàcil d’aprendre.

3. L’aprenentatge dins d’una empresa.

Com valoreu la implicació de 
l’escola en l’FP dual?

1. Molt bona implicació.

2. Es preocupen molt que tot vagi 
bé, tant per a l’alumne com per a 

l’empresari.

3. Molt bona.

Quines característiques ha de 
tenir un futur estudiant per 
acollir-lo en el format dual?

1. Primer de tot, ha de tenir una molt bona 
actitud, ganes d’aprendre i molta curiositat 
per ser un gran coneixedor del sector.

2. Li ha d’agradar la feina, ha de tenir 
ganes d’aprendre i de treballar. També 

ha de tenir interès per innovar  
i millorar el sistema de treball.

3. S’ha d’implicar en el cicle formatiu.

Afegiu el que cregueu 
necessari.

1. El sector busca ramaders qualificats, 
i és un sector que cada dia innova més 

i exigeix més tècnicament.

2. Aquest sistema dual recorda la 
figura de l’aprenent. L’empresari podrà 

comptar amb joves ben formats i 
l’alumne, si en un futur no pot o no 
vol treballar en aquesta empresa, té 
una experiència laboral que és molt 
important a l’hora de buscar feina.
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1. Balsa     balsa.cat
2. Can Jorda    canjorda_fortia@gmail.com
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HONDA-ECHO

Catàlegs 
Honda i ECHO 2021

El grup Greens presenta els seus
nous catàlegs per a la temporada primavera - estiu 2021

de les marques Honda, ECHO, Eureka Parts i Silky

El grup Greens acaba de començar 
la campanya de primavera-estiu 2021 
llançant el seu esperat catàleg amb 
les ofertes per a la temporada de les 
seves marques Honda, ECHO, Eureka 
Parts i Silky.

Ja estan disponibles els nous catàlegs 
amb totes les ofertes de la temporada 
primavera-estiu d’Honda, ECHO i Silky. 
Com a novetat, incorporen un codi QR 
en cada model amb un enllaç a la seva 
fitxa de producte en la pàgina web.
La versió en format pdf pot 
descarregar-se directament de la
seva pàgina web.

  hondaencasa.com 

En el catàleg Honda d’enguany destaca 
especialment la incorporació del 

model HRM70 Live a la gamma Honda 
Miimo, que completa la col·lecció de 
robots tallagespa, amb models per a 

tots els usuaris, des d’un jardí de 100 
m² fins més de 4.000 m². A més, han 
experimentat un interessant ajust de 

preus que els fa realment competitius.

Igualment, cal parar especial atenció 
a la consolidació de la gamma de 

desbrossadores de 4 temps única en el 
mercat, tan en sintonia amb el corrent 
de respecte mediambiental, així com a 

la renovació de la gamma de tallagespes 
hobby IZY41/46 amb els nous motors 

GCVx, més eficients, amb millor 
arrencada i major eficiència de tall.

En 2T, les novetats d’ECHO complementen el seu 
extens catàleg de productes 100% professionals 
de tecnologia japonesa, amb 5 anys de garantia, 
on destaquen especialment les seves motoserres 
de poda i forestals

Com a novetat, trobem la nova 
tisora de poda elèctrica a bateria
DPS 350, la més potent del mercat;
i el nou atomitzador MB 5810,
la solució anti COVID. 

Destacar també la gamma de robots 
professionals per a grans superfícies 
ECHO Robotics, únics en el mercat.

Completa la seva immillorable
oferta de negoci el Màster Catàleg
de Eureka Parts, l’eina definitiva
per a la gestió d’accessoris i recanvis,
i les prestigioses perxes i xerracs
Silky de tall japonès.

PROMOCIONES

PRIMAVERA VERANO 2021

DEPEND ON IT
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PRIMAVERA VERANO

2021

L’art de tallar



NOTÍCIES DESTACADES Curs 2020 / 2021

El passat mes de juny en Gerard Dot, en Ferran Faig i en 
Nil Parramon, de 1r del grau superior de Paisatgisme i Medi 
Rural, van representar l’escola al campionat Catskills i van 
aconseguir una merescuda tercera posició.

El Catskills és el campionat de Catalunya de formació 
professional en què els alumnes d’ensenyaments professionals 
d’arreu del territori català competeixen en trenta-vuit oficis 
relacionats amb els estudis que cursen. El campionat té com  
a objectiu principal la promoció de la formació professional  
a través de la participació de l’alumnat.

La competició suma una motivació extra a l’itinerari 
professional dels alumnes, així com una experiència 
personal enriquidora. També és interessant la connexió 
entre els centres educatius i el professorat, ja que poden 
intercanviar experiències i establir xarxes de col·laboració 
amb les empreses participants. Aquest campionat és 
bianual, i permet mostrar les habilitats (skills) i les 
competències professionals dels alumnes que hi
participen. A més, les proves estan inspirades en les 
descripcions tècniques que regeixen la competició 
internacional WorldSkills.

Tercera posició
al Catskills

Jornades de pràctiques  
als jardins del Despujol 

Segons ens expliquen els participants, va ser una 
experiència dura: dos dies de treball intens i sota molta 
pressió. Recorden que no podien abaixar la guàrdia perquè 
qualsevol defallida l’haurien pagada cara! Tots els detalls 
d’execució s’observaven amb lupa i es demanava un treball 
precís i molt professional.

Els va agradar molt l’experiència, i de ben segur que 
repetirien. Van ser un equip de treball molt cohesionat i 
amb moltes ganes de fer el millor jardí de tots. Es mostren 
molt orgullosos de la tercera posició, però ens comenten 
que molts espectadors del certamen se’ls van acostar per 
dir-los que el seu jardí era el millor.

Més informació a: 
  catskills.gencat.cat

Des de fa uns anys l’Ajuntament 
de Les Masies ens permet baixar al 

Despujol i fer-hi jornades pràctiques 
de forestal i de jardineria.Durant 

aquests anys hem anat restaurant el 
jardí. Les primeres vegades que hi 

vam baixar, aquest espai era un lloc 
escapat i selvàtic: l’herba i la planta 

arbustiva envaïen camins i ocultaven 
el disseny i l’estructura del jardí, i 

l’arbrat creixia entre molts exemplars 
dominats i morts. L’Ajuntament havia 
adquirit la finca recentment i estava 

molt abandonada.

Mentre es reconstruïa l’edifici o casa 
forta del Despujol, vam poder fer els 
primers estudis i anàlisis de com era 
aquell jardí, de la seva història, el seu 
valor i la seva importància. Investigant 

vam poder contactar amb gent que 
hi havia viscut quan el marquès de 
Palmerola feia servir la finca com a 
lloc de descans, i també vam parlar 
amb antics jardiners que coneixien i 
recordaven tots els secrets del jardí.
Paral·lelament a les indagacions i a la 
tasca de dibuixar els plànols que vam 
fer amb els alumnes de forestal per 

saber com era en origen el jardí, vam 
treballar de valent per netejar, talar i 
sanejar l’indispensable. A poc a poc 

els arbres ens van deixar veure el bosc 
i el jardí.

Els alumnes de jardineria perfilaven 
les tanques de boix i plantaven arbrat 

i noves plantes. Es van catalogar i 
retolar totes les espècies del jardí. 
Gràcies a aquests inventaris vam 

anotar l’existència d’un Cupressus 
funebris al talús que separa l’actual 
aparcament de l’entrada a l’edifici 

central. No és un arbre gaire habitual. 
A Osona com a molt, en tenim dos.

Just abans de la inauguració, des de 
l’Ajuntament es va fer un intensiu i es 
van posar a punt els jardins. A més, es 
va recuperar també l’espai contigu a 
la granja veïna a partir de les idees i 

propostes que vam fer des de l’escola.
Aquests darrers anys hem continuat 

baixant al Despujol a treballar en 
l’arbrat: estem sanejant els plataners 

de l’entrada i les alineacions de 
til·lers. Busquem demostrar, entre 
altres coses, que una poda suau i 

fitosanitària és possible i que, segons 
els arbres i les circumstàncies, no es 
necessiten les actuacions dràstiques 

que sovint veiem a les carreteres.

També seguim l’evolució de les grans 
masses de boix de la finca amb els 
alumnes. Des de Vic s’hi estan fent 
tractaments i un control de la plaga. 

Recentment vam esporgar unes zones 
per demostrar que és una mesura 

complementària útil. Aquesta pràctica 
facilitarà els tractaments i es podran 

salvar molts dels peus que, d’una 
altra manera i donada l’alta densitat 
i creixement que tenien, quedarien 

sense tractar i acabarien morint.
També fem podes de sanejament en 

altura i pràctiques de grimpada. Hi ha 
uns quants exemplars monumentals 

que valen un imperi: el Fraxinus 
excelsior, el Cedrus libani, el Quercus 

humilis, la Gleditsia triacanthos, el 
Carpinus betulus i l’Abies x masjoani.

El pla general que ens guia és 
mantenir i recuperar el Buxus 

sempervirens dels camins i la zona de 
la muntanya, la transició de pineda a 
roureda i alzinar de la zona del bosc, 
i refer els dibuixos de plantació que 
fan d’aquest jardí un lloc singular i 
d’excepció a la comarca d’Osona.
Donem les gràcies a tots els que 

heu participat durant aquests anys 
en aquestes pràctiques (alumnes, 
monitors i tècnics) i també, per 

descomptat, a la gent de l’Ajuntament 
de Les Masies que, malgrat els nostres 

errors i les nostres limitacions, ens 
permeten continuar amb aquesta 

tasca i col·laborar en la formació dels 
nostres futurs forestals i jardiners.
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Com comença la teva relació amb Quintanes?

1. El 1992 perquè Quintanes buscava monitors.

2. Coneixia l’escola abans de treballar-hi perquè tinc amics 
que hi han estudiat. Estava buscant feina, em va sortir 

l’oportunitat de venir a treballar a Quintanes i no la vaig 
deixar escapar!

3. Vaig començar a l’escola el setembre de 2018 moguda 
per l’interès de posar el meu granet de sorra a la formació i 
l’acompanyament del jovent que serà el nostre futur dins el 

sector agrari.

4. Un company de la universitat em va dir que potser podia 
treballar a Quintanes perquè els feia falta un monitor.

Quina és la teva àrea professional dins 
l’organització de l’escola?

1. Coordino les assignatures següents del grau de 
Producció Agropecuària: Formació en Centres de Treball, 

Sanitat Vegetal, Mecanització, Formació i Orientació 
Laboral, Sanejament Ramader i Control Fitosanitari

2. Jo soc biòleg i havia fet feines de jardineria amb el meu 
pare. Això va propiciar que m’especialitzés més en els 

graus de Jardineria i Paisatgisme i Medi Rural. Em dedico 
a fer assignatures relacionades amb la meva formació, 

com Botànica Agronòmica, i d’altres relacionades amb la 
formació específica per a jardiners, com Manteniment i 

Millora de Jardins i Zones Verdes o Implantació de Jardins i 
Zones Verdes, a més de les pràctiques de l’escola.

3. Faig de monitora de formació en tots els graus de 
l’escola, especialment en els relacionats amb l’agricultura, 

la ramaderia i la gestió forestal.

4. Treballo en totes les àrees.

Si és el cas, compagines 
(o compaginaves) el teu dia a dia a Quintanes 
amb altres activitats professionals? Quines?

1. Em dedico a temps complet a Quintanes.

2. Actualment em dedico exclusivament a l’activitat de 
l’escola, però tinc el plantejament de continuar amb els 

meus estudis i fer diferents màsters i estudis de postgrau.

3. La meva principal dedicació és Quintanes, però segueixo 
col·laborant amb el Mas La Capallera (Rocabruna), 
una explotació d’ovelles ecològica on havia treballat 
anteriorment durant vuit anys. Actualment treballem 
per recuperar la raça roja del Rosselló i tenim previst 
diversificar l’activitat ramadera amb la plantació de 

pomeres ecològiques en extensiu.

4. No, és molt difícil.

Què destacaries de la teva participació
com a docent?

1. La capacitat d’adaptació.

2. Penso que soc una persona jove que pot empatitzar amb 
els alumnes gràcies a la proximitat d’edat.

3. La gran oportunitat de poder acompanyar l’alumnat en 
el seu creixement personal i professional. Pel que fa als 

coneixements del sector, espero que ells aprenguin amb mi 
tant com jo aprenc amb ells!

4. La relació que tinc amb molts exalumnes.

Quins creus que són els reptes de futur
de Quintanes?

1. Consolidar l’alternança com a sistema pedagògic.

2. Penso que el repte que tenim és continuar donant una 
formació de qualitat i centrada en l’alumne, ja que és la 

base de la nostra feina.

3. Saber mantenir l’essència del sistema pedagògic de 
l’alternança: l’acompanyament personalitzat de l’alumnat 

i una formació de qualitat tant en continguts com en 
formes de transmetre’ls, que sigui canal de transmissió de 
les innovacions i les alternatives de producció del sector 

agroforestal.

Curs 2020 / 2021

Monitors
de Quintanes

PERSONAL DOCENT
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Formar persones amb criteri propi i actitud transformadora 
que generin un impacte positiu en l’àmbit socioeconòmic 

de les zones rurals del nostre país.

4. Que l’alternança estigui reconeguda al 100 %.

Quins arguments a favor et venen al cap sobre 
la formació professional?

1. És necessària i fonamental per al futur del sector 
agroramader.

2. Penso que és una molt bona manera d’accedir al món 
laboral amb una formació específica d’un ofici.

3. És una formació molt més 
aplicada i pràctica gràcies al sistema pedagògic de 

l’alternança, que permet experimentar i aprendre tant 
a través de les pràctiques a l’escola, com a través de les 

diverses visites i tertúlies amb professionals del sector, i de 
la formació directa a les empreses.

4. Estem molt implicats en les empreses. El que fem a 
Quintanes no surt als llibres...



Què és una marca?

Molta gent creu que una marca és un logotip o un dibuixet 
que utilitza una empresa per posar a les seves targetes, 
al paper de carta i a la porta d’entrada. I és clar que tot 
això també formarà part de la marca, però la marca és 
un acord. És la construcció d’un concepte que, de forma 
consensuada, representa una empresa, un producte, una 
institució... Ha de tenir personalitat, ha de ser coherent, 
ha de respirar, parlar, olorar i sentir el mateix que respira, 
parla, olora i sent allò que representa. Una marca ha de 
treballar en color i en blanc i negre. Ha de transmetre 
uns valors. Ha de tenir caràcter. La grafia d’una marca ha 
d’encaixar amb allò que representa.

En el cas de l’Escola Quintanes, un cop hi va haver un 
consens entre les persones que formen l’equip del centre, 
tant la direcció com el professorat, es va començar un 
camí de construcció gràfica en què els colors i les formes 
van anar transformant-se en la grafia que identificaria 
visualment la marca.

Què és un restyling?

El 90 % de les marques que coneixem, per no dir el 100 %,
han evolucionat al llarg del temps. Si veiem qualsevol 
marca grafiada en els anys seixanta i la comparem amb 
la grafia que té actualment, entenem ràpidament que 
ha estat actualitzada. Algunes han evolucionat i han fet 
canvis importants, en canvi unes altres tenen només petits 
ajustos que responen més a temes de moda que no pas de 
concepte. Pel que fa a Quintanes, ha gaudit d’una grafia 
durant uns anys i es va considerar que s’havia d’actualitzar 
i adaptar-la als nous temps.

Com es va construir la grafia actual de la 
marca Quintanes?

Tot va sorgir d’una idea. Quintanes és una escola que 
treballa acadèmicament temes relacionats amb el món 
rural, amb la natura. Tots aquests temes neixen de la 
terra. La idea d’un arbre que absorbeix nutrients de la 
terra a través de les arrels i que dona uns fruits encaixa 
perfectament amb el concepte d’una escola on es 
transmeten els coneixements i es preparen professionals 
del món rural. La idea era arribar a fer que el nom 
Quintanes representés aquest arbre, a partir de la t, lletra 
que queda centrada i que permet connectar amb la terra. 
Una terra formada d’estrats que representen les diferents 
àrees del coneixement que s’imparteix en l’escola. Tot això 
va ser la conseqüència de treballar a partir del concepte de 
l’arbre com a representació de Quintanes.

NOVA MARCA

Quintanes
i la terra

Qui hi ha darrere aquest projecte?

Santi Hausmann, professional del món de la comunicació 
i el disseny, ens ha ajudat a construir aquesta nova marca. 
La seva trajectòria professional durant la primera etapa 
va estar lligada a diverses agències de publicitat de 
Barcelona com DDB, TBWA, Contrapunto, Arco, Dayax, 
etc. Més recentment ha participat en la construcció de la 
marca de la Universitat de Vic. En els últims anys ha creat 
diverses agències de comunicació (Hausmann Co i LOU 
Comunicació) i actualment forma  
part de l’equip de Dos o Tres.

45592_1 QUINTANES.indd   7 19/2/20   11:00

44



SORTIDES GRAU MITJÀ Curs 2020 / 2021

5 de febrer de 2020

Pràctiques de sembra

Els dies 5 i 14 de febrer es va fer 
l’assaig de la sembra amb els vint-i-un 
alumnes del grau mitjà d’Agràries. 

Es van fer dotze parcel·les de 2,5 per 
10 metres, amb tres varietats d’ordi 
diferents i diverses dosificacions.

Es tracta de posar en pràctica el que 
s’ha explicat a classe, sobretot pel que 
fa al funcionament, la calibració, el 
manteniment i la posada a punt de la 
sembradora.

Per acabar, es fa la pràctica del 
sembrat de les diferents parcel·les. 
Ara, a esperar la naixença i a estudiar 
els resultats.

Visita d’estudis amb els alumnes de 1r
de grau mitjà de Producció Agropecuària

 El passat divendres 31 de gener, amb els alumnes de 1r de 
grau mitjà de Producció Agropecuària, vam fer una visita 

d’estudis molt interessant a l’empresa Vernis & Taberner 
Equips de Gurb, un concessionari de la marca John Deere. 
El Sr. Manel Lara ens va ensenyar totes i cadascuna de les 
instal·lacions de l’empresa, i ens va explicar tots els dubtes 
que anaven sortint sobre la marxa. Al final de la visita a les 
instal·lacions, vam passar a la zona d’exposició de tractors 

nous i a la botiga, on vam fer totes les preguntes que 
portàvem preparades per aprofitar bé la visita. Tot seguit 

també vàrem poder visitar les instal·lacions de Santa Anna, 
on tenen tot de maquinària de segona mà.

La visita va agradar molt als alumnes, i des d’aquí volem 
agrair a Can Vernis la predisposició i el bon tracte que 

sempre ens dispensen.

Visita a SESACOR

Avui 21 de febrer, amb els alumnes de 1r del grau mitjà 
de Producció Agropecuària, hem visitat l’empresa Sesacor, 
dedicada a l’engreix, la importació i l’exportació de vedells 
i xais. Principalment treballen amb vedells pasteros de raça 

montbeliarda, xarolesa, suïssa i llemosina. 
 

En total engreixen uns 5.000 caps i els treuen a uns 720 kg 
de pes. Una de les parts més importants ha estat la visita de 
les diferents instal·lacions, començant per les més antigues 
i acabant amb les més modernes, i hem vist els avantatges 
i inconvenients de cadascuna. En Joan ens ha atès molt bé 
i ens han explicat tot el que li hem preguntat sobre maneig, 

sanitat, comercialització, etc. Una molt bona visita per 
als alumnes interessats en aquest món i que es volen

obrir a d’altres.

31 de gener de 2020

21 de febrer de 2020
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Alumnes de primer curs de Producció 
Agropecuària visiten l’explotació de 

cultius hortícoles situada al municipi 
de Joanet. La persona responsable 
de l’empresa, en Marc Meya, ha fet 
la presentació i les explicacions de 

l’organització de la producció i la 
comercialització dels cultius.

20 d’octubre de 2020
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Ahir dimarts vàrem fer una visita a 
Mas el Puig (St. Hipòlit de Voltregà), 
una explotació de vaques de llet amb 
sala de munyir rotativa, regentada per 
en Pere Font, exalumne de Quintanes.

Pedro Sillero va mostrar als alumnes de 2n del grau mitjà 
de Forestal les característiques tècniques dels xerracs 

Echo, i el manteniment de les motoserres i altra maquinària 
forestal. Gràcies al bon nivell de les explicacions, els 

alumnes han pogut preguntar tota mena de qüestions. 
Hem pogut veure i provar el xerrac més lleuger del mercat 
i, també, provar com funciona el futur de la tecnologia en 

motoserres, és a dir, els xerracs amb bateria.

Visita d’estudis amb alumnes 
de 1r del grau mitjà de Forestal 

a El Francàs, una explotació 
agroramadera i forestal i un 

establiment de turisme rural de Sant 
Agustí del Lluçanès. 

La visita està relacionada amb el
pla d’estudis d’Aprofitaments 

ramaders en espais naturals i amb 
Gestió de l’empresa.

Visita a l'aula de transferència de Solsona amb 
el grup de segon del grau mitjà de Forestal

La Teresa i la  Noemí ens han ensenyat l’aula de transferència, 
que és una parcel·la de bosc inventariada peu a peu que 
serveix per formar alumnes en inventariació forestal. Ens 

han parlat de multitud de coses, com ara de la importància 
d’assegurar una gran biodiversitat anellant arbres o deixant 
arbres poc valuosos al bosc per afavorir l’activitat de fongs i 

molses, i enriquir així la biodiversitat d’aquell bosc. També ens 
han mostrat com es fa l’inventari forestal i com es decideix 
quins arbres s’aprofitaran i quins altres es deixaran vius, ja 

sigui per a una futura explotació, com a arbres “mare”, o com 
a font de biodiversitat si són arbres molt grans. 

El dia ha sigut agradable, una mica fresc, però ja és el que 
toca en aquesta època de l’any, i tots hem après moltíssimes 

coses ben interessants. 

Un agraïment a l’Alfonso, que sempre que pot ens acompanya 
en aquestes excursions i resulta una agradable companyia.
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Dijous 20 de febrer 
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Sortida del 1r curs del grau mitjà 
d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural 

als aiguamolls de l’Empordà

Dijous de la setmana passada, els de 1r del grau mitjà 
d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural vàrem visitar 
els Aiguamolls de l’Empordà per conèixer-ne la història, les 
peculiaritats i el gran patrimoni natural que s’hi amaga. Des 
de les casetes de guaita vàrem poder observar fins a dinou 

espècies d’ocells diferents. Tot un plaer per als sentits.
Una bona caminadeta fins a les dunes de la platja, on vàrem 

poder observar les cicatrius que va deixar-hi la tempesta 
Gloria i vàrem gaudir d’una estona de sol. Els alumnes 

estaven molt motivats per haver descobert espècies que no 
havien vist mai i els animals es passejaven per davant de les 

guaites sense cap mena de vergonya. Oca vulgar, arpella 
comuna, ànec blanc, ànec collverd, ànec griset, xarxet, 

xibec, flamenc, corb marí gros, capbussó emplomallat, fotja, 
daina i tants d’altres.

Cal no oblidar que durant les pròximes setmanes es 
produirà la migració cap al nord i que seran dates 
excepcionals (gairebé fins a mitjans d’abril) per 

l’observació de fauna.

Amb els alumnes de 1r del grau 
mitjà d’Aprofitaments i Conservació 
del Medi Natural, vàrem visitar 
diferents tipus de massa forestal, en 
vàrem observar les característiques 
i també vàrem conèixer les espècies 
que hi podem trobar. La visita va ser 
a Sant Sadurní d’Osormort, al bell 
mig de les Guilleries.

Visita a l’àrea que va patir l’incendi 
de l’any 1983 i explicació de les 

activitats i tractaments que s’hi han fet 
per millorar-la.

Sortida al Centre de Reproducció de 
tortugues de l'Albera, a Garriguella i al Parc 

Mediambiental de la Selva.

Durant el matí vàrem visitar el centre de cria de tortuga 
mediterrània que hi ha a Garriguella, a la serra de l’Albera, 

on es crien tortugues d’aquesta bonica espècie, tan 
estimada com amenaçada, per alliberar-les al medi natural. 
En Joan Budó ens va acompanyar durant la visita, que va 

ser agradable i, sobretot, molt didàctica.

A la tarda vàrem anar a veure el Parc Mediambiental de La 
Selva, on es gestiona bona part de la recollida de residus de 
la comarca, i o bé fan la distribució o bé fan el tractament 
de la matèria orgànica. La tècnica del parc, la Núria Xifra, 
ens va mostrar la planta i ens va explicar com funcionava.

El passat dijous 5 de novembre, amb els alumnes de 2n 
del grau mitjà d’Aprofitaments Forestals vam anar a visitar 
el Molló Parc. La visita va ser espectacular: vàrem veure 
el linx, el mufló, l’os bru, l’isard, la daina, el cabirol, el gat 
mesquer, el llop, el cérvol, i molts d’altres. Els alumnes 
van gaudir amb tots aquests animals que viuen als nostres 
boscos, però que rarament es deixen veure.

Sortida a pastures i deveses.

#SortidesGM
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Visita a les Explotacions Forestals 
Cusachs, a Riells del Montseny, per 
veure la realitat dels treballs a bosc.
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Visita a Bruc Jardí, a Llinars del 
Vallès, una empresa de materials no 
vegetals per a jardins.

Visita al Golf Montanyà amb els alumnes de 2n 
del grau mitjà de Jardineria per veure com fan 
el manteniment de les gespes del camp de golf.

Va ser un privilegi poder visitar 
aquests meravellosos jardins privats, 
de diversos estils i inspiracions: 
paisatgístics, rústics i de molts colors. 
Tots a la plana de Vic. Gràcies als 
propietaris per deixar-nos-en gaudir!

Durant la visita als Vivers Premià 
hem vist tres-centes varietats de 

plantes diferents i diverses formes 
de produir-les.

#SortidesGM
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RESUM DE LA TESI DOCTORAL DEL 
DR. JORDI GONZÁLEZ GARCÍA 

Curs 2020 / 2021

La tutoria personal al sistema 
de formació per alternança

Estudi internacional d’impactes als Centres Educatius Familiars de Formació per Alternança.
Resum de la Tesi Doctoral del Dr. Jordi González García 

(monitor de Quintanes des del 1991)

L’escola, el sistema educatiu, haurien de donar resposta 
a les necessitats reals de les persones, col·lectiva i 
individualment. A la vista de les evidències constatades per 
diferents organismes, com l’OCDE o l’ONU, no sembla que, 
ara per ara, aquesta qüestió estigui resolta. Quan busquem 
sortida a aquest problema ens adonem que hauríem de 
començar a abordar la qüestió, d'una vegada per totes, 
basant-nos en l'obvietat que al centre del sistema educatiu 
cal col·locar-hi les persones, la seva realitat personal, les 
seves condicions i el seu projecte personal.
La formació per alternança representa una de les respostes 
possibles a aquestes necessitats, creant vincles estables 
i eficaços entre l'educació i el món laboral. En el cas del 
Centres Educatius Familiars de Formació per Alternança 
(CEFFA), com Quintanes, és justament aquest vincle 
que promouen pel sistema pedagògic que utilitzen: una 
Alternança integrativa entre el medi socioprofessional i 
l'escola que es presenta com una alternativa innovadora i 
pertinent per al desenvolupament personal i del medi rural.
L'estudi realitzat aborda un aspecte clau de la formació per 
Alternança: l'acompanyament. I tracta de la importància i 
l’impacte que aquest acompanyament, sota la forma de la 
tutoria personalitzada, té en els estudiants en el Sistema 
Pedagògic de l’Alternança. Analitza i aprofundeix sobre 
les modalitats, definicions, resultats i efectes d'aquest 
important element educatiu. 

La problemàtica és, doncs, sobre l'acompanyament 
personalitzat i la tutoria. Són molts els termes que es 
refereixen a aquesta acció, amb significats semblants 
i complementaris, però no unívocs: coaching, 
mentoria, tutoria, etc. D'altra banda, molts centres 
parlen d'acompanyament personalitzat i de formació 
personalitzada sota diferents visions. 

En diferents llocs del món ja hi ha experiències en la 
utilització de l’Alternança, molt present a França, així
com a molts altres països dels cinc continents. No podem 
deixar de banda que el context històric en què van néixer i 
van créixer els centres de formació per Alternança difereix 
molt del que coneixem actualment. Més de 80 anys ens 
separen dels inicis i en aquests anys hi ha hagut més 
canvis, també des del punt de vista sociològic, que en els 
últims cinc segles.

Ens trobem amb una gran dispersió i confusió de 
terminologia i conceptes referents a l'acompanyament
i a la seva concreció en la tutoria que justifiquen 
una revisió bibliogràfica dels termes i pràctiques 
d'acompanyament, i que permeti aclarir a què ens referim 
quan parlem de "tutoria".

La metodologia utilitzada ha estat entrevistes semidirigides 
a cinc experts en educació per alternança. Dels temes 
emergents d’aquestes entrevistes, n’hem tret una sèrie 
d’afirmacions sobre les quals hem demanat el grau 
d’opinió a prop d'un centenar d’exalumnes, per obtenir 
una aproximació i uns resultats tant qualitatius com 
quantitatius. La investigació s'ha realitzat a quatre països, 
dos a Europa (Espanya i França) i dos a Amèrica Llatina 
(Perú i Guatemala), els diferents contextos dels quals 
ofereixen elements comuns i elements propis. 
 Es confirma la importància de la tutoria personal en els 
alumnes, en els àmbits acadèmic, humà i professional de 
la formació integral en aquest sistema. Es mostren les 
dificultats per a la seva adequada aplicació, ja siguin pel 
que fa als docents o a les institucions i sistemes educatius. 
També es detecta que la manca de flexibilitat en els actors 
educatius entorpeix la innovació en aquest àmbit.
Ja que la tutoria personalitzada implica relació i diàleg, 
l'actitud dels docents és clau en el seu desenvolupament  
i impacte. D'aquí la importància de la formació de 
formadors. L'impacte holístic de la tutoria personalitzada va 
molt més enllà de promoure l'èxit acadèmic dels alumnes i,  
a l'ésser la tutoria sobretot una relació entre persones,
ha de ser, alhora, planificada i complementada amb 
actuacions improvisades.

A continuació mostrem, de forma resumida i comprimida,  
les conclusions a les que hem arribat:

— Els instruments i activitats pedagògics propis de Sistema Pedagògic de la Alternança
dels CEFFA provoquen un impacte significatiu en la formació dels estudiants.

— Realitzar les tutories correctament comporta un elevat grau de complexitat.
— L’actitud del tutor és clau per al desenvolupament de l’impacte.
— La majoria dels alumnes no estaven acostumats a la tutoria personalitzada.
— Hi ha una gran confusió entre els significats, i les aplicacions de la tutoria i

acompanyament o formació personalitzats.
— Hi ha diferents formes de fer tutoria.
— Cal un temps i un espai determinat per realitzar la tutoria.
— Cal preveure en l’organització escolar la planificació de la tutoria, 

temps i espais adequats.
— És necessària una formació permanent pràctica i un acompanyament 

dels docents-tutors perquè la tutoria tingui un impacte real ampli.
— La legislació poc flexible dificulta la realització de les tutories de forma

adequada i, com a conseqüència, el seu impacte.
— S’ha fonamentat científicament la importància de la tutoria, amb les

aportacions teòriques, amb les entrevistes als experts i les enquestes 
realitzades.

— S’ha elaborat un primer instrument de mesura de l’impacte de la tutoria als CEFFA.
— La tutoria no és una simple revisió de qualificacions acadèmiques o avisos,

sinó que ha de tenir una visió holística integral.
— La tutoria és dialògica: escoltar, comprendre, acompanyar.  
    No es tracta de dirigir.
— La tutoria té un impacte sobre les emocions.
— La tutoria té un impacte sobre les actituds intel·lectuals 

i professionals dels alumnes.
— Es confirma que en la formació de formadors estan poc o gens 

tractats la tutoria i l’acompanyament personalitzats.
— La tutoria adequada facilita i fomenta l’orientació i adaptació 

professional dels estudiants.
— La tutoria adequada estimula l’emprenedoria.

— La definició adequada de 
tutoria en els CEFFA seria: 

La tutoria és un acompanyament 
personalitzat permanent d’orientació 
a l’alumne durant tot el procés de 
formació. És una part fonamental de 
l’educació, que precisa d’una relació 
personal de confiança entre el tutor 
i l’estudiant, basada en el diàleg a 
partir de la utilització adequada dels 
instruments i activitats pedagògics 
dels CEFFA. El seu objectiu és 
contribuir a la millora de la persona en 
tots els aspectes de la seva vida.

De totes maneres, moltes d’aquestes 
conclusions no son definitives i, 
amb investigacions posteriors més 
aprofundides en diferents països, 
a diferents nivells educatius, amb 
diferents sistemes educatius, amb 
un corpus d’estudi més ampli o amb 
la inclusió dels formadors, podrien 
contribuir a determinar millor la 
rellevància de la tutoria a l’educació 
del futur, tant a nivell intern del 
sistema educatiu dels CEFFA, com del 
món educatiu en general.
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Vam fer el viatge del 17 al 20 de 
febrer del 2020. Va ser l’últim abans 
del desastre de la COVID-19 i l’únic, 
doncs, que podrem reportar a la 
revista d’enguany.

El dilluns 17 de febrer, després d’un 
vol tranquil, vam aterrar a Sevilla. 
Després d’instal·lar-nos a l’alberg vam 
aprofitar per fer una visita turística 
a la ciutat i anar a alguns dels llocs i 
monuments emblemàtics de la ciutat, 
com ara el parc de Maria Lluïsa, que 
conté la plaça d’Espanya, on hi ha 
totes les províncies de l’Estat espanyol 
representades en mosaics, a més de 
la Giralda, la Torre del Oro, el barri de 
Triana, etc.

L’endemà al matí vam visitar la finca 
Monte Marismas, on la Diputació de 
Cadis fa la cria i selecció de bestiar 
boví de la raça retinta andalusa. A la 
tarda vam anar a Lebrija a visitar la 
finca Yeguada Las Arenas, on ens van 
ensenyar les eugues i els sementals de 
raça espanyola. Allà hi ha el semental 
estrella Duque CXIII, que té la 
qualificació de reproductor millorant.

El dimecres al matí vam marxar en 
direcció a Castillo de las Guardas, on 
vam visitar una explotació de cria de 
toros de lídia. A la tarda vam apropar-
nos a la població de Jabugo, on vam 
visitar el Museo del Jamón i vam fer  
un tast del seu famós pernil cinco jotas.

El dijous tocava anar a Jerez de la 
Frontera, a la Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, on vam poder 
visitar els museus i les quadres dels 
cavalls, i vam assistir a l’espectacle 
Como bailan los caballos andaluces. 
A la tarda, aprofitant que estàvem 
a Jerez, vam visitar les bodegues 
González Byass, les del famós vi Tío 
Pepe. Després d’una visita guiada 
per les instal·lacions, ens van oferir 
un tast d’alguns dels seus vins més 
emblemàtics, i val a dir que vam sortir 
ben contents.

L’últim dia, el divendres, després de 
visitar el centre de cria de cavalls i 
el dipòsit de sementals de l’exèrcit a 
Écija, tocava marxar: fer les maletes, 
deixar l’alberg i agafar l’avió de 
tornada cap a Barcelona. Va ser un 
viatge interessant: a més de gaudir 
d’una acollida genial a tots els llocs  
on vam anar, també vam tenir un 
temps immillorable.

Com cada any, el dia 15 de desembre els alumnes de 1r curs del grau 
superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal van visitar 

l’explotació agropecuària Mas Bes, una empresa que produeix llet per a 
la marca ATO Natura. 

En Joan Viñolas va explicar l’evolució i el funcionament actual de la 
granja, de la planta de biogàs on produeixen electricitat, i de les plaques 

solars fotovoltaiques que generen electricitat per a la mateixa granja, i 
també ens va informar de les visites que ofereixen a tota mena de grups 

interessats en la granja. Els visitants de Mas Bes també poden anar al 
Museu de Pagès per completar l’experiència, i veure l’evolució de la 

vida a pagès, a més de l’agrobotiga, on es poden comprar productes de 
producció pròpia. Finalment, es pot dinar al restaurant de la granja.

Les circumstàncies actuals i les limitacions per rebre visites a causa 
de la pandèmia de la COVID-19 han impulsat Mas Bes a ampliar el seu 

catàleg de productes alimentaris: tenen nous productes elaborats i 
ofereixen nous serveis, com per exemple la venda de paneres de Nadal. 

Mas Bes és una mostra d’una empresa oberta al públic, que evoluciona, 
emprèn nous projectes i dona a conèixer uns productes fruit del 

treball i dels valors que els mouen. Des de l’Escola agraïm a Mas Bes 
l’oportunitat de fer aquesta visita tan interessant. 

Esperem que, ben aviat, tots superem la pandèmia, i que granges com 
Mas Bes puguin reprendre la seva excel·lent activitat divulgadora, que 

permet a tota mena de públic entendre i valorar la importància de la 
producció d’aliments bàsics com són la llet i la carn.

Més informació
  masbes.com
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Alumnes de 2n curs del grau superior de Ramaderia  
i Assistència en Sanitat Animal
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#SortidesGS #FOR

Pràctica de mesura de l’alçària dels arbres 
amb el regle de Christen amb el grup 
de 1r curs del grau superior de Gestió 
Forestal i del Medi Natural (unitat formativa 
d’Inventari i Dasometria).

Visita a una repoblació de castanyer 
en bosc baix per avet de Douglas amb 
els de 2n del grau superior de Gestió 
Forestal i del Medi Natural. L’empresa 

que porta a terme les actuacions és 
Procuradors Forestals SL, i ens han 

explicat moltes coses de la gestió 
forestal amb gran detall i claredat. 

La visita ha anat molt bé i les 
aportacions dels alumnes han sigut 

molt interessants.

Visita d’estudis per veure com
es fan els aixecaments topogràfics

i com funcionen alguns dels aparells 
de topografia.

Pràctiques de gestió de
vivers 1r curs del grau superior 

de Gestió Forestal i del Medi 
Natural

Ahir vam fer una pràctica que va 
consistir a preparar substrats, sembrar 

llavors i fer esqueixos.

Visita al Viver Tres Turons, a 
Castellar del Vallès, per conèixer el 
funcionament del viver i fer-hi una 

pràctica de bioenginyeria.

També hem tingut una tertúlia 
professional a càrrec de l’empresa de 

bioenginyeria Naturalea. 

Un dia molt profitós. Gràcies per 
l’acollida i per compartir el vostre 

coneixement amb nosaltres!

En la primera visita d’estudis del 
grup de 1r curs del grau superior de 

Gestió Forestal i del Medi Natural 
vàrem endinsar-nos en la interpretació 

dels espais forestals amb una ruta 
a peu des de Vidrà fins a Sant Pere 

de Torelló. Al llarg del recorregut 
vàrem conèixer diferents espècies 

forestals arbòries, arbustives i 
herbàcies de la vegetació típica del 

clima submediterrani, vam aprendre 
a interpretar les diferents formes 

que pot prendre una massa forestal i 
també a conèixer alguns dels aparells 

de mesura que s’utilitzen per fer un 
inventari dasomètric.

#S
or

ti
de

sG
S 

#F
O

R

#SortidesGS

#Pràctiques #FOR

#SortidesGS

#SortidesGS

59

#SortidesGS #PMR



SORTIDES GRAU SUPERIOR Curs 2020 / 2021

#SortidesGS

Visita d’estudis i pràctica de poda dels 
alumnes de 2n de Paisatgisme i Medi 
Rural a Mas Font, a Sant Pere Pescador,
i a Armentera Fruits, a Armentera.

Avui ens ha acompanyat en Gabino 
Carballo, de Parcs i Jardins de 
Barcelona, i hem visitat diversos 
espais verds de Barcelona: l’eix verd 
de Cristóbal de Moura, la superilla del 
Poble Nou i la plaça de les Glòries.

El dijous 23 de gener, els alumnes de 1r 
de Ramaderia i Assistència en Sanitat 

Animal van visitar el Grup Casacuberta, 
un concessionari de les marques de 

maquinària agrícola New Holland i Case.

#SortidesGS #RAS
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2n RAS Cooperativa Plana de Vic
(@coplanadevic). Com s’organitza un 
sistema cooperatiu.

#SortidesGS



SORTIDES GRAU SUPERIOR Curs 2020 / 2021

#SortidesGS

#EsquiadaGS

#SortidesGS

Pràctiques de dissecció i identificació 
de les parts de matrius de vaca i 

dels aparells reproductors masculins 
de cavall amb els alumnes de 1r de 
Ramaderia i Assistència en Sanitat 
Animal, dins la unitat formativa de 

Gestió de la Reproducció.

El divendres 23 d’octubre, amb el grup de 1r del grau 
superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, 

vàrem visitar l’explotació ramadera familiar del
Soler de n’Hug, a Prats de Lluçanès.

L’Abel i en Pep Peraire ens varen fer una visita guiada per 
veure les instal·lacions de l’engreix de porcs, les vaques de 
llet, l’escorxador de petita capacitat i el ramat d’ovelles. En 

aquesta darrera parada ens va acompanyar el veterinari 
Ramon Bach, que ens va explicar com es du a terme el 

sanejament d’ovelles, i alguns alumnes van poder practicar 
l’extracció de mostres de sang en ovelles per a la posterior 

anàlisi de brucel·losi al laboratori.

Amb els alumnes de 1r de Ramaderia 
i Assistència en Sanitat Animal 

hem fet una visita a l’explotació de 
vaques de llet de Can Barrina, a 

Santa Cecília de Voltregà, on hem 
pogut veure un exemple pràctic de 

maneig reproductiu: millora genètica 
i selecció de la reposició, genotipatge, 
selecció de semen de toros al catàleg, 

inseminació artificial i tractaments 
hormonals per a la sincronització de 

zels. Gràcies, Eduard, per contribuir a 
la formació del nostre jovent!
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El Premi Emprenedoria Quintanes/BBVA 
de l’entorn rural amplia fins a quatre  
el nombre de guardonats

El Premi Emprenedoria Quintanes/BBVA de 
l’entorn rural celebra aquest 2021 la seva 3a 
edició i ho fa ampliant fins a quatre el nombre 
de guardonats. Entre les novetats d’aquesta nova 
edició destaca que es distingirà el millor projecte 
amb una dotació econòmica de 15.000 euros 
i es concediran tres accèssits de 2.000 euros 
cadascun d’ells. Amb la particularitat que els tres 
accèssits estaran distribuïts entre els diferents 
sectors participants: l’agro-ramader,  
el forestal i el de la jardineria. 

Les persones amb esperit emprenedor, els 
autònoms i les petites empreses, de fins a un 
màxim de 25 treballadors, que tinguin en marxa 
activitats en els sectors agro ramader, forestal i 
de la jardineria a Catalunya ja poden presentar la 
seva candidatura. 

La convocatòria de la 3a edició del Premi 
Emprenedoria Quintanes/BBVA de l’entorn 
rural estarà oberta fins al 30 d’abril de 2021. Les 
candidatures es poden presentar a través del 
formulari que hi ha disponible al web de l’escola 
EFA Quintanes, www.quintantes.com.

L’escola EFA Quintanes, juntament amb 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu, BBVA i 
Casa Tarradellas promouen la convocatòria 
d’aquest Premi que posa en valor les empreses 
i les activitats agràries i reconeix la feina dels 
emprenedors que gestionen un entorn pròsper, 
mitjançant iniciatives que vetllen per
la sostenibilitat. 

Aquest Premi, que té caràcter biennal, es porta a 
terme des del 2016 i té com a objectiu difondre 
els principis d’emprenedoria i innovació en el món 
rural. Aquesta 3a edició se celebra aquest 2021 i 
no el 2020 a causa de la situació generada per la 
COVID- 19.

Premi Emprenedoria 
Quintanes/BBVA 

PREMI EMPRENEDORIA

3a EDICIÓ

2021

De l’1 de febrer al 30 d’abril

L’Escola EFA Quintanes, juntament amb la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, BBVA i Casa Tarradellas, promouen la convocatòria

d’un Premi a l’emprenedoria en l’entorn rural.

Un premi de 15.000 €
Tres accèssits de 2.000 €
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Onze de Setembre 34

08508 Les Masies de Voltregà
Avinguda del Castell 4

08571 Sant Vicenç de Torelló

C. Major, 19
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

Barcelona
Tel / Fax 93 857 02 02

Joan Costa Estrada
info@extintorsosona.com

C. Barcelona 6
Pol. Ind. Mas galí

08503 Gurb
Tel / Fax 93 886 90 25

C. Malianta, 12
Ap. Correus 21

08570 Torelló - Barcelona
Tel. 93 850 44 66
Fax 93 859 09 93

rabert@rabert.cat
www.antonirabert.cat

DISTRIBUÏDOR DE
PRODUCTES PETROLÍFERS

www.celestisoy.com



Quintanes  
és digital

Visita’ns a

CONNECTA’T A QUINTANES

  escolaefaquintanes
  efaquintanes
  escolaEFAquintanes
  quintanes.com
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Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional
Bateria
professional

Trenquem esquemes,
obrim ments i anem més enllà. 

La maquinària professional
de bateria és una realitat.

Enrere queden els tòpics de
poca potència o durabilitat.

No t’ho creus?
Vine, pregunta’ns i prova-ho.

No hi ha major saviesa
que l’experiència.

Vicreu    
Vicreu  

Vicreu_Oficial  

PAE d´Osona
Mas de la Mora 12F

Vic

T 93 889 33 52
#jardineriainteligent

vicreu.net


