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Proposta d’una nova qualificació
professional que inclou totes les

competències del carnet europeu de
serra mecànica
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http://www.eduforest.eu/

XARXES SOCIALS  #qualityforest

Reconeixement, transparència, certificació

Millora de la qualitat i/o metodologies 
(inclou el desenvolupament formatiu)

Nous currículums innovadors / 
metodologies didàctiques o 

d’aprenentatge / desenvolupament 
de cursos de formació
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TEMES



RESUM

El projecte aborda el repte d’elaborar una nova 
qualificació professional que inclogui totes les 
competències del carnet europeu de serra mecànica 
(ECC). Alguns membres de l’European Forestry and 
Environmental Skills Council (EFESC) (Bèlgica, França 
i Espanya) i nous socis (Bulgària, Polònia, Portugal, 
Eslovènia) col·laboren per elaborar una proposta 
amb el suport d’altres entitats i centres de formació 
com a socis associats.

OBJECTIUS

Per satisfer les demandes del sector forestal:

• Reduir la sinistralitat i els costos econòmics i personals 
relacionats amb aquesta.

• Millorar i augmentar les capacitats i l’eficiència de 
l’operador en el lloc de treball.

• Millorar la mobilitat i l’ocupació del treballador 
entre els països europeus.

• Millorar i ampliar les qualificacions professionals 
existents.

• Fomentar i promoure l’aprenentatge permanent i 
el desenvolupament professional continu.

• Millorar la transparència i el reconeixement de 
competències i qualificacions a Europa.

PRODUCTES ESPERATS

• O1 – una qualificació professional

• O2 – una guia d’aprenentatge i d’avaluació 

 BULGÀRIA

 UNIVERSITY OF FORESTRY

Petar Antov

p.antov@ltu.bg

 POLÒNIA

 SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA 
COLLEGIUM BALTICUM

Maria Bitel

m.bitel@cb.szczecin.pl

 ESLOVÈNIA

 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Jurij Beguš

Jurij.Begus@zgs.si

Socis associats  

CONTACTES & SOCIS

 ESPANYA

 CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I 
TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

Rosa M. Ricart

rosa.ricart@ctfc.cat

Esperanza Rodríguez

esperanza.rodriguez@gencat.cat

 FRANÇA

 CENTRE FORESTIER DE LA RÉGION 
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Christian Salvignol

salvignol@centre-forestier.org

 BÈLGICA

Christine Verecken

christine.verecken@lne.vlaanderen.be

 PORTUGAL

 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS 
FLORESTAIS, AGRÍCOLAS E DO AMBIENTE

Pedro Ramos

geral@anefa.pt


