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Skill 37
Jardineria i paisatgisme

> Per a més informació sobre el CATskills podeu consultar:

   https://projectes.xtec.cat/catskills/
   www.inslessalines.com

> Per les inscripcions als tallers, ho podeu fer a través de:

   www.inslessalines.com

> Informació sobre el Forum Professional de Jardineria: 

   www.gremijardineria.cat



Com cada dos anys, es realitza el Campionat de Catalunya de 
Formació Professional de l’Skill 37: Jardineria i paisatgisme. 
Enguany el CATskills 2020 tindrà lloc els dies 18 i 19 de febrer 
al Parc de la Muntanyeta a Sant Boi del Llobregat.

Aquest campionat permet mostrar les habilitats i les competèn-
cies professionals de l’alumnat de les escoles participants. On 
onze equips de deu escoles d’arreu de Catalunya competiran 
durant aquests dos dies en la construcció d’un jardí de 15 me-
tres quadrats. 

Durant la jornada del dimecres 19 de febrer, es realitzaran di-
versos tallers de temàtica relacionada amb la jardineria i el pai-
satgisme perquè l’alumnat de les escoles i professionals del 
sector que visitin el concurs hi puguin participar, sota prèvia 
inscripció. 

Paral.lelament al concurs i als tallers, el dimecres 19 de febrer 
també es celebrarà el Forum Professional de Jardineria orga- 
nitzat pel Gremi de Jardiners. La temàtica d’aquest any es titu-
la “Sentit i sensibilitat per al nou jardí mediterrani”.  La jornada 
es desenvoluparà amb diverses xerrades tècniques al voltant 
d’una gestió més sostenible dels jardins mediterranis.

18/02
9:00h   Acte de presentació, benvinguda, distribució 
   d’espais i entrega dels plànols. 

9:30h   Comença la competició.

13:30h Dinar.

15:00h Reinici de la competició.

19:00h Fi de la competició el primer dia.

19/02
8:30h   Inici de la competició.
 
10:00h Pausa cafè.

10:30h Reinici de la competició.

15:00h Fi de la competició.

17:00h Resultats de la competició i entrega de premis.

Tallers*:
10:00h a 11:00h  Primer torn
12:30h a 13:30h  Segon torn
15:30h a 16:30h  Tercer torn

*cal inscripció prèvia


