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FORESTAULA 

CURSOS ON LINE SOBRE SILVICULTURA E APROVEITAMENTOS 
FORESTAIS 

ACCIÓNS GRATUÍTAS COFINANCIADAS POLO FSE 

 

 

FORESTAULA é unha iniciativa de COSE (Confederación de Organizacións de Silvicultores de 
España) que se engloba no marco do programa “Empleaverde” da Fundación Biodiversidad. 

O obxectivo é formar, modernizar e profesionalizar aos traballadores do sector forestal, 
medioambiental e rural. Fomentar o autoemprego e a creación de novas explotacións 
agroforestais sostibles ou mellorar as xa existentes no sector, a través dos recursos do monte 
habitualmente desaproveitados. 

Para conseguir os obxectivos púxose en marcha un programa formativo para seguir a través de 
internet dirixido a propietarios forestais en activo, traballadores agrarios, traballadores de 
pequenas e medianas empresas (pemes) e micropemes do sector forestal e outros responsables 
da xestión do medio ambiente. Non poden participar xubilados nin funcionarios. 

Os cursos están organizados desde unha plataforma de formación a traverso de internet, 
impartiranse durante o período comprendido entre xaneiro de 2010 e abril de 2011, e constan de: 

• 2 horas presenciais de explicación da aula virtual 

• 15 horas de curso a distancia 

• 5 horas de visita práctica 

O proxecto ofrece tamén asesoramento personalizado en temas fiscais, xurídicos e 
empresariais, que xunto á formación técnica permiten xerar unidades de xestión forestal 
tecnicamente axeitadas e economicamente rendibles. 

Haberá unha entrega final de premios aos mellores proxectos empresariais de tipo forestal que 
axuden a dinamizar el sector. 

 

Público destinatario 

Propietarios forestais en activo, traballadores agrarios, traballadores de pequenas e medianas 
empresas (pemes) e micropemes do sector forestal e outros responsables da xestión do medio 
ambiente. Non poden participar xubilados nin funcionarios. 
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Pódese consultar información máis detallada en: 

http://www.selvicultor.es/?q=es/content/forestaula-0 

ou directamente nos teléfonos: 

981 564 011 
981 569 140 
915 476 446 

 

DATOS DOS CURSOS 

Tema Data 

Sanidade forestal e silvicultura preventiva xaneiro 2010 

Sanidade forestal e silvicultura preventiva setembro 2010 

Xestión da biomasa forestal como recurso enerxético febreiro 2010 

Xestión da biomasa forestal como recurso enerxético outubro 2010 

Xestión de plantacións para produción de madeira de alto valor marzo 2010 

Xestión de plantacións para produción de madeira de alto valor novembro 2010 

Recursos complementarios do monte: caza e pesca, cogomelos abril 2010 

Recursos complementarios do monte: caza e pesca, cogomelos decembro 2010 

Promoción de produtos forestais: política de compras verdes, certificación forestal xuño 2010 

Promoción de produtos forestais: política de compras verdes, certificación forestal febreiro 2011 

Nocións do mercado da madeira agosto 2010 

Nocións do mercado da madeira abril 2011 

 

Premios aos mellores proxecto empresariais 

O obxectivo é dar a coñecer e promocionar os proxectos empresariais máis óptimos e/ou 
innovadores para impulsar a súa realización, cuxa temática está baseada no desenvolvemento 
sostible dos recursos do monte e as súas explotacións. 

Premiaranse os proxectos tecnicamente viables, economicamente rendibles e co maior valor 
engadido ao sector forestal. 

Ámbito xeográfico: Galicia 
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Gabinete de orientación empresarial 

Servizo de orientación e apoio aos destinatarios que desexen poñer en marcha procesos de 
mellora ambiental, adaptarse á nova normativa ambiental, ás innovacións tecnolóxicas 
ambientais, etc. Sobre todo, está dirixido a prestar axuda especializada (xurídica, económica e 
fiscal) para a creación de empresas agroforestais. 

Un especialista estará dispoñible para asesorar a todos aqueles destinatarios que o soliciten 
sobre temas xurídicos, contables e fiscais. 

 

PROGRAMA DOS CURSOS 
 

Sanidade forestal e silvicultura preventiva 
 

Comezo do curso: xaneiro 2010 e setembro 2010 

� Introdución á patoloxía forestal 

� Enfermidades de orixe abiótico: do medio e de incidencia antrópica 

� Enfermidades de orixe biótico 

� Tratamento e control das enfermidades forestais 

� Patoloxías das plantas de viveiro: fungos do chan 

� Principais enfermidades de frondosas en España. alteracións micóticas. Podremias: 
principais fungos 

� O arborado urbano e a súa xestión fitopatolóxica 

� Nematodos produtores de enfermidades forestais 

 
 

Xestión de plantacións para produción de madeira de alto valor 
 

Comezo do curso: marzo 2010 e novembro 2010 

� Introdución 

� Coñecementos básicos e especies forestais de alto valor 

� Destinos industriais da madeira 

� Modelos de silvicultura 

� Tratamentos silvícolas segundo especie 

� Comercialización 
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Xestión da biomasa forestal como recurso enerxético 
 

Comezo do curso: febreiro 2010 e outubro 2010 

� Introdución 

� A biomasa forestal, tipos de combustibles leñosos e a biomasa forestal primaria de uso 
enerxético 

� Aproveitamento enerxético da biomasa 

� Beneficios do uso enerxético da biomasa: económicos, ambientais e sociais 

� ¿Como promocionar o aproveitamento dos residuos forestais? 

� Estudo do caso. Unha planta de biomasa 

� O sector da biomasa dentro do mundo forestal 

 
 

Recursos complementarios del monte: caza, pesca, cogomelos 
 

Comezo do curso: abril 2010 e decembro 2010 

� Caza e pesca 

• Importancia económica e social a escala nacional 

• Especies 

• Normativas existentes 

� Cogomelos 

• Especies 

• Cultivo e produción 

• Comercialización 
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Promoción de produtos forestais: política de compras verdes, certificación forestal 
 

Comezo do curso: xuño 2010 e febreiro 2011 

� Os sistemas de certificación forestal existentes en España 

� Situación forestal española e definicións 

� Estrutura organizativa da certificación forestal española 

� Certificación forestal rexional, de grupo e individual 

� Certificación da cadea de custodia 

� Sistema de xestión 

� Procedementos de certificación 

� Proceso de normalización da xestión forestal sostible 

� A certificación forestal en cada comunidade autónoma 

� Preparación e elaboración de documentación técnica para a adscrición do monte ao 
sistema rexional PEFC 

 
 

Nocións do mercado da madeira 
 

Comezo do curso: agosto 2010 e abril 2011 

� Características xerais da madeira: O sector español 

� A oferta española 

� O comercio exterior 

� Principais empresas e marcas españolas 

� Normativa e lexislación 

� Feiras internacionais e enderezos de interese 

 

 

Para formalizar a inscrición:  

http://forestaula.com/file.php/1/FM_Inscripcion_FORESTAULA.doc 


