Cursos de formació

Cos d’Agents Rurals
Àrea Bàsica de l’Alt Penedès, any 2012

Col·laboren:

agents rurals

agents rurals

agents rurals

El Cos d’Agents Rurals en el marc del seu compromís de servei a la
ciutadania i com a cos competent en la protecció, la vigilància, el
control, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió, en matèria
de medi ambient a Catalunya, i en l’exercici de les seves funcions de
divulgació i educació ambiental, organitza uns cursos de formació sobre les activitats en el medi natural i la prevenció d’incendis forestals.
Aquests cursos són adreçats a membres de les entitats locals i de les
ADF’s.
La presentació formal dels cursos es farà a l’inici del primer curs, el
dia 25 de febrer, a les 9:00 h. a la Biblioteca municipal de Els Monjos,
al carrer Cadi, 1 (Santa Margarida i els Monjos).

Usos i activitats en el medi natural. (curs basic de formació)
Aquest curs va dirigit a tots aquells membres de les entitats locals de la comarca de l’Alt
Penedès, i membres de les ADF de la Federació Penedès-Garraf, que tinguin responsabilitats o gestionin activitats que puguin incidir d’una manera o altra al medi natural. Els
objectius són donar a conèixer quines són aquestes activitats i quines son les consideracions a tenir en compte per desenvolupar-les. Aquest curs és farà en dues vegades.
Durada del curs: 4 hores (1 matí)
Impartiran el curs: membres del Cos d’Agents Rurals.
Complementació: Audiovisual i dossier
Temari: Treballs silvícoles, planiﬁcació urbanística, arranjament i construcció
d’infraestructures, activitats lúdiques, tramitació d’autoritzacions, especies protegides,
espais naturals, legislació, plans d’emergència, patrimoni arqueològic, abocaments, ....
Dates: 25 de febrer de 2012 i 29 de febrer de 2012.
Lloc: Biblioteca municipal, c/ Cadí, 1, Els Monjos (Santa Margarida i els Monjos).
Horari: de 9:00 h. a 13:30 h.
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Prevenció dels incendis forestals. (curs bàsic de formació)
Curs teòric -pràctic, va dirigit a tots aquells membres de les ADF o de les entitats locals de
la comarca de l’Alt Penedès, que no tinguin els coneixements bàsics sobre la prevenció
i extinció d’incendis forestals. Aquest curs consta de dos matins per tot el curs. Els assistents haurien de portar alguna roba de treball.
Durada del curs: 8 hores (2 matins)
Impartiran el curs: membres del Cos d’Agents Rurals i tècnic de la Federació d’ADF.
Complementació: Audiovisual, dossier i exercicis pràctics.
Temari: problemàtica dels incendis forestals, la prevenció, coneixement bàsic del foc, la
vigilància, la intervenció immediata, l’extinció, mesures de seguretat i evitar atrapaments,
la coordinació, els plans d’emergències, legislació, cartograﬁa, transmissions, primers
auxilis, ...
Dates: 24 de març de 2012 (1a part), i el 31 de març de 2012 (2a part),
Lloc: Biblioteca municipal, c/ Cadí, 1, Els Monjos (Santa Margarida i els Monjos).
Horari: de 9:00 h. a 13:30 h.

Prevenció dels incendis forestals. (curs avançat de formació)
Aquest curs, teòric - pràctic, va dirigit als coordinadors i caps d’intervenció de les ADF, així
com a coordinadors o caps de brigada municipals de les entitats locals de la comarca
de l’Alt Penedès, per tal de donar coneixements avançats, sobre la valoració i l’extinció
dels incendis forestals.
Durada del curs: 4 hores (1 mati)
Impartiran el curs: membres del Cos d’Agents Rurals.
Complementació: Audiovisual, dossier i exercicis de simulació.
Temari: valoració de risc d’un incendi, prioritzar els treballs, coordinació d’efectius,
coordinació amb Bombers, retens, simuladors de com afrontar un incendi, investigació
de les causes, ...
Data: 21 d’abril de 2012,
Lloc: Biblioteca municipal, c/ Cadí, 1, Els Monjos (Santa Margarida i els Monjos).
Horari: de 9:00 h. a 13:30 h.
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Per tal de saber els assistents de cada curs, ens cal que la inscripció, amb el nom i
telèfon de l’interessat, es faci com a màxim 5 dies abans de la data de cada curs, a les
adreces següents:
- Correu electrònic: caraltpenedes.dmah@gencat.cat
- Telèfon: 93 8199873,
- Fax: 93 8199874
Als participants que hagin realitzat el curs, se’ls farà arribar, via correu electrònic,
un document d’acreditació d’assistència i aproﬁtament, registrada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Com arribar-hi:

agents rurals

