
 

 

Aquest curs de 30 hores de duració per al maneig del tractor i maquinària en vinya, està 

pensat per aportar els coneixements bàsics necessaris per conduir un tractor i fer feines 

a la vinya amb seguretat. 

Des de fa anys hi ha una demanda clara de personal per dur el tractor a cellers. Per 

aquest motiu, des d’INNOVI hem volgut impulsar aquest curs, per a incrementar el 

número de persones amb habilitats suficients per fer feines de vinya dalt del tractor, 

conèixer com s’ha de fer el manteniment de tota la maquinària i fer-ho amb la seguretat 

necessària per no córrer riscos físics mentre es treballa. 

A qui està adreçat? 

Els perfils professionals que hem detectat com a principals alumnes d’aquest curs són: 

- Personal de vinya de cellers que necessiten adquirir les habilitats per realitzar 

feines amb el tractor. 

- Persones joves o recentment incorporades a la viticultura que volen aprendre a 

conduir el tractor per a realitzar les feines en vinya pròpia. 

- Gent interessada en viticultura que vol aprofundir en aspectes de maquinària, 

feines a la vinya, conducció de tractor, etc. 

Professorat 

Lluís Coll, Enginyer tècnic agrícola i responsable de viticultura a Vallformosa. 

Aleix Hernández, docent en automoció a INS Andreu Nin. 

Lloc d’impartició 

Les sessions teòriques i pràctiques tindran lloc a l’Escola Agrària Mercè Rossell. 

Es farà una visita tècnica per veure maquinària a la zona de l’Alt Penedès. 



 

Calendari 

MARÇ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

    

1 2 3 

      

      

      

6 7 8 9 10 

Introducció i tipus de tractors 
habituals 

Tipus de maquinària principal 
per annexar i feines més 
habituals en vinya 

Sortida per veure diferents 
tipus de maquinària     

Lluís Coll Lluís Coll Lluís Coll     

15.00-18.00   
Escola Mercè Rossell 

15.00-18.00   
Escola Mercè Rossell 

15.00-18.00   
Lloc per definir     

13 14 15 16 17 

Sistemes de seguretat, 
inspeccions i aspectes legals  

Sistemes hidràulics, 
elèctrics, pneumàtics  Manteniments i ajustos    

Lluís Coll Aleix Hernández Aleix Hernández    
15.00-18.00   

Escola Mercè Rossell 
15.00-18.00   

Escola Mercè Rossell 
16.00-19.00   

Escola Mercè Rossell    

20 21 22 23 24 

Manteniment de maquinària i 
annexionat, aspectes tècnics, 
etc. Riscos laborals, EPI's, 
bones pràctiques 

Maneig del tractor i 
maquinària annexada (només 
conducció). 

Demostració i pràctica de les 
principals feines a la vinya     

Lluís Coll i Aleix Hernández Lluís Coll Lluís Coll     

15.00-19.00   
Escola Mercè Rossell 

15.00-19.00   
Escola Mercè Rossell 

15.00-19.00   
Escola Mercè Rossell     

27 28 29 30 31 

          

          

          

 

Inscripcions i preu 

Les places són limitades a 10 alumnes. Per realitzar les inscripcions haurem d’escriure a 

comunicacio@innovi.cat 

El preu per a la realització del curs serà de 90€. 

mailto:comunicacio@innovi.cat

