
      

CURS DE COBERTES VERDES 
 
SOBRE EL CURS  
Avui en dia les ciutats cada cop es troben més edificades i ens és més difícil el contacte 
directe amb la natura. D'aquí surt la necessitat de contrarestar la pèrdua d'aquests espais 
naturals creant espais verds alternatius i ampliant les zones enjardinades per gaudir del 
nostre entorn més immediat. Les cobertes enjardinades ens ofereixen aquesta alternativa. El 
curs vol donar a conèixer els principis bàsics de funcionament d'aquesta tipologia 
constructiva. 
 
OBJECTIUS 
Donar a conèixer els principis bàsics de les cobertes verdes pel que fa als beneficis que 
aporten, les diferents tipologies, tipus de vegetació. Donar a conèixer de forma breu la base 
tècnica necessària per a la construcció dels diferents tipus de cobertes verdes. 
 
TEMARI 
1. Cobertes enjardinades beneficis  
2.Classificació cobertes verdes segons la FLL 
3. Impermeabilització de cobertes enjardinades 
4. Cobertes extensives 
5. Cobertes intensives 
6. La pendent a les cobertes  
7. Cobertes transitables 
8. Tractament d’elements constructius a les cobertes 
9. Sistemes anti caigudes 
10.Energia solar 
 
ADREÇAT A:  Jardiners, impermeabilitzadors, enginyers tècnics agrícoles, enginyers 
agrònoms, aparelladors, arquitectes, decoradors i tècnics municipals. 
 
DURADA:  3 hores, e 18 a 21 hores.     
 
DATES I LLOCS DE REALITZACIÓ:  
22 Abril. Mercat de la Flor de  Vilassar.  Beniamino Farina, 135 
29 Abril. ECA Empordà de Monells. Finca Camps i Armet 
7 Maig. IES d'Horticultura i Jardineria de Reus.  Bellisens s/n 
14 Maig. IES Ribera Baixa de El Prat de Llobregat . Aneto 2-4 
21 Maig. Poliesportiu de Puigcerdà. Av. Poliesportiu s/n 
28 Maig. IES Castellar del Vallés.  C/ Carrasco i Formiguera nº6 
 
Es lliurarà CERTIFICAT d’assistència 
 
PREUS: 
Socis del  Gremi,  ASESCUVE i Associacions amb conveni amb aquestes. 10€ 
No socis. 20€   
Estudiants. Gratis. Places limitades. Consultar a jardinerscatalunya@cecot.org   
 
INSCRIPCIONS:   jardinerscatalunya@cecot.org o al tef. 937361103 (Sra. Nuria Amela)  
Cta. Cte. Ingrés:  Bco. Sabadell 0081 5098 60 0001052211. Posar nom, cognom i 
població del curs   
 

ORGANITZA       PATROCINA 
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