ACCIÓN

FORMATIVA

UNIDADE IMPARTIDORA:

CFEA GUÍSAMO
CONVOCA UNHA
ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL E ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS 1 SOBRE:

PEQUENAS INSTALACIÓNS DE REGA:
COMPOÑENTES, REPLANTEO E MONTAXE
DESTINADA ÁS PERSOAS VINCULADAS PROFESIONALMENTE COS SECTORES
PRODUTIVOS
RELACIONADOS
COA AGRICULTURA,
GANDERÍA,
INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA E CADEA FORESTAL-MADEIRA, OU CON EXPECTATIVA DE
INCORPORACIÓN, EN ESPECIAL MOZOS E MOZAS DO MEDIO RURAL GALEGO.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

PARROQUIA:

CONCELLO:

CFEA GUÍSAMO

GUÍSAMO
BERGONDO

DURACIÓN HORAS:

20

Nº DÍAS:

4

HORARIO DE MAÑÁ:

De______________h._Ata ________________h.

HORARIO DE TARDE:

De______________h._Ata ________________h.

DATA DE INICIO:

16:30

04/10/2021

20:30

DATA DE FINALIZACIÓN:

PRESENTAR AS SOLICITUDES, PREFERENTEMENTE,
ORGANIZADORAS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS.

NAS

08/10/2021

UNIDADES

IMPARTIDORAS

1M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación
profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader

Memoria

explicativa

OBXECTIVOS:
Acadar que os participantes teñan capacidade para interpretar un plano dunha
instalación de rega, facer a estacaxe correspondente e acometer a súa montaxe:
apertura de gabias, tendido da tubaxe, conexións das distintas pezas de
conexión e regadores, probas de estanqueidade e tapado definitivo da rede
construída.
No caso de regas mediante goteiros ou micro aspersores, en superficie ou
colgadas das estruturas dos invernadoiros teñen as mesmas problemáticas que
as enterradas agás a apertura e posterior tapado de gabias.

PROGRAMA:

XORNADA 1:
Clase teórico práctica na aula:
conceptos básicos xerais: caudais , presións
interpretación dos planos
estacaxe: triangulación, triangulo pitagórico, con cinta métrica
apertura de gabias: mecánica , manual, profundidade, normativa
elementos da instalación: programador, electro válvulas, tuberías,
regadores, filtros, pezas de conexión...
cálculo tempo de rega: pluviometría.
XORNADA 2
Práctica de instalación de rede de rega: goteiros.
XORNADA 3
Práctica de instalación de rede de rega: microaspersores
Prácticas de instalación de rede de rega enterrada con aspersores e
difusores: estacaxe e apertura de gabias
XORNADA 4
Prácticas de instalación de rede de rega enterrada: tendido de tubaxe,
colocación de regadores, probas de estanqueidade, tapado de gabias.
XORNADA 5
Visita ás instalacións de Coruña Zona Verde, SL en Coiro (Sada),
comercial adicada á venta e instalación de material de rega.

