Poda i empelt
Curs 2021-2022
Esdeveniment 17029
27 hores - 12 places
Autonòmic
Presencial

Servei de Planificació i Participació
22 de gener a 28 de maig de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics

Destinataris

Professorat d'FP en actiu de la família professional d'Agrària de l'IES Felanitx.
Professorat d'FP en actiu de la família professional d'Agrària de la resta de centres.
REQUISITS:
Tots els participants han d'estar en actiu i han d'impartir de forma directa un mòdul relacionat amb aquesta formació.
Tots els participants han d'indicar el correu corporatiu de centre.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat destinataris.
2. Professorat de centres sostinguts amb fons públics.
3. L'ordre d'inscripció.
La realització d'aquesta activitat resta subjecta a un mínim de 6 participants.

Objectius
Identificar els tipus de podes i empelts més utilitzats en fruiters, olivera i vinya.
Distingir el tipus de poda a realitzar i executar-la segons l'espècie i l'estat del fruiter, olivera o vinya.
Destriar el tipus d'empelt a realitzar i executar-lo segons l'espècie de fruiter, olivera o vinya.
Conèixer el cicle vital de la vinya.

Continguts
Conceptes bàsics de poda d'hivern i d'estiu a la vinya, olivera i fruiter.
Tipus de podes en funció de l'espècie, edat i estat de l'arbre.
Aspectes a tenir en compte: estat del sòl, reg i necessitats nutricionals.
Procediment posterior a la poda.
L'empelt: compatibilitat, varietats.
Tipus d'empelt en fruiters i hortícoles.
Pràctica d'empelt.
Tractament i preparació d'ullastres.
Seguiment i control posterior a l'empelt.
Cicle de vida de la vinya.
Estris i eines de poda i empelt.

Metodologia
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Introducció teòrica i participació activa a les activitats proposades.
A les dades personals, deixau un Gmail corporatiu de centre, s'emprarà per al Google Classroom de la formació.
En cas de canvis de normativa relacionades amb la crisi del Covid-19, es podran reprogramar les sessions
presencials com a presencials per videoconferència.
En les sessions presencials s'han de mantenir les mesures de seguretat establertes.

Transferència
Realitzar, aplicar i entregar l'aplicació didàctica segons el model establert.
Els continguts treballats a la formació s'han de lligar al mòdul que imparteix el participant aquest curs escolar en el
seu centre.
Les aplicacions didàctiques seran publicades al web de la Conselleria d'Educació i Formació professional (amb la
inscripció a la formació, el participant accepta les condicions).

Lloc
IES Felanitx, finques externes i Classroom.

Horari
22 de gener, 5 de febrer i 26 de març de 9h a 14h.
25 i 26 de març de 15h a 18h.
21 de maig de 9h a 15h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 9 a dia 22 de desembre de 2021 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 10 de gener de 2021. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. La llista d'espera, si s'escau, es
publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 11 a dia 19 de gener
de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència, fins que s'ocupin les places lliures.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4784452.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria del 85% de les sessions.
Les faltes d'assistència a les hores de formació presencial, no es justificaran en cap cas.
Realització de les tasques obligatòries.
Entrega de l'aplicació didàctica en el format i termini establerts.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d'un termini de 90 dies des de l'enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei
organitzador, si s'escau.
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Coordinació i informació
Diana Caballero dcaballero@formaciofp.eu

Formadors
Pere Sureda Guinard
Es dedica a podar i empeltar a més a més de desenvolupar altres tasques agràries a compte
propi o d'altres.
Va treballar durant sis anys a l'Associació de Varietats Locals en el projecte de multiplicació de
llavors i la coordinació de l'entitat.
També ha treballat a APAEMA durant 4 anys en la gestió de la formació agrària.
Principalment ha après l'ofici de la mà de Bernat Ramis i Andreu Vila però també de
professionals com Bernat Canyelles.
Des de 2019 és jove agricultor en un projecte de finca de policultiu.

Antonio Martorell Nicolau
Enginyer Tècnic Agrícola.
El 1998 va començar a treballar a la Conselleria d'Agricultura, a l'Experimentació de fruiters,
bàsicament olivera, ametller, garrover i vinya.
El 2006 fou nombrat Cap del Servei de l'Institut de Recerca i Experimentació (IRFAP) de la
Conselleria d'Agricultura fent la recuperació de les varietats minoritàries de vinya de les Illes
Balears.
Entre 2013 i 2021 va treballar a l'Agència Tributària a les Valoracions Rústiques.
Jubilat des del 2021.

Joaquim Monserrat Adrover
Viticultor amb més de 50 anys d'experiència.
Prové d’una família molt lligada a la vinya des de sempre. El 1972 va assistir a un curs de
viticultura, i va aprofitar aquesta formació i l’experiència familiar per anar aprofundint en el
cultiu de la vinya i la tècnica de l’empelt.
Durant tota la seva vida laboral ha cultivat i empeltat vinya, feina que ha anat combinant amb
altres tasques com la de jardiner i la poda de tot tipus d'arbres, majoritàriament ametllers i
garrovers.
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