
                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
Títol de l’activitat Les arrels i la plantació d'arbrat 
Codi 0000420020 
Nivell educatiu FP Modalitat curs 
Hores presencials 15 Hores certificades 15 
 
PROFESSORAT 
 
 
Josep Selga Casarramona, biòleg 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Curs teòric amb debat i anàlisi de casos pràctics   
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 
Primer dia: Les arrels 
• Diferencies amb la tija 
• Funcions de les arrels 
• Sistemes radicals 
• Desenvolupament radical 
• Factors que condicionen el creixement radical 
• La gestió de l’aire 
• La gestió de l’aigua 
• Arbres i paviments  (estudi de casos) 
• Arbres i serveis   
 
Segon dia: Plantació d'arbrat 
• El forat de plantació 
• El sòl de plantació 
• Drenatge 
• Procés de Plantació 
• Ancoratges i protectors 
• Implantació 
 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
 
 
OBJECTIUS 
 
 

1. Complementar els coneixements adquirits sobre els arbres en un curs 
anterior sobre poda. 

2. Proporcionar als arbres les condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 

3. Disposar d’un protocol per saber executar de manera eficient la plantació 
dels arbres. 

4. Completar i aprofundir en els avenços de la ciència sobre el 
comportament de la part subterrània dels arbres 

5.  Evitar actuacions innecessàries i arbitràries 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
El taller constarà d'un total de 15 hores incloent teoria i pràctica: 

• -Dimarts 3 de setembre de 2019 de 9.00 a14.00.h i de 15.30h a 20.30 
(10 hores) 

• -Dimecres 4 de setembre de 2019 de 9.00 a14.00.h (5 hores) 
És necessària l'assistència a les dues sessions 
 
Lloc de realització (si és un espai de la UdL) 
 
Lloc: INS de Pont de Suert Pont de Suert (Alta Ribagorça) 

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
 
 
 
        

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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