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NOM DEL CURS MUNICIPI HORARIS PERIODE PREVIST 

PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA 

Cultiu de plantes aromàtiques Manresa 50 hores del gener a l'abril 

Permacultura St Martí d'Albars 50 hores del febrer al juny 

Diagnosi de sòls i propostes de gestió de fertilitat Manresa 24 hores octubre 

Identificació i ús de flora arvense Manresa 30 hores  del gener al juny 

Aprofundiment en agricultura biodinàmica Manresa 50 hores 
del novembre al 

desembre 

FRUCTICULTURA ECOLÒGICA 

Esporga d'alçada Manresa 50 hores 
del novembre al 

desembre 

Disseny i plantació de fruita dolça Manresa 20 hores 
del novembre al 

desembre 

PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA 

Producció de porcí ecològic Manresa 50 hores 
de l'octubre al 

desembre 

Producció bovina de llet ecològica Manresa 30 hores del març a l'abril 

Sistemes de pasturatge en producció bovina de llet i carn 

ecològica 
Manresa 15 hores juny 

Engreix i aspectes reproductius en bovi de carn Manresa 40 hores 
de l'octubre al 

desembre 

APICULTURA ECOLÒGICA 

 Maneig de l'abellar mes a mes  Manresa 30 hores del febrer al novembre 
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REG 

Com fer del sòl un reservori d'aigua Manresa 40 hores 
de l'octubre al 

desembre 

BIOCONSTRUCCIÓ 

Construccions vives  Manresa 50 hores del març al juny 

Coberts ramaders amb bioconstrucció Manresa 40 hores 
 de l'octubre al 

novembre 

ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES ALTERNATIVES 

Construcció d'una estufa Rocket amb inercia tèrmica  Manresa 30 hores 
 de l'octubre al 

desembre 

TRACCIÓ ANIMAL 

Tracció animal en vinya  Manresa 30 hores del maig al juny 

CURSOS ESPECÍFICS 

Mindfullnes pel sector agrari  Manresa 20 hores 
del novembre al 

desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data d’actualització: 24 novembre 2017 

Inscripcions i organització 

Escola Agrària de Manresa 
Av. Universitària, 4-6 de Manresa | Tel. 93 874 90 60 | ccagraria.manresa@gencat.cat 

 Documentació: Imprès matrícula, DNI, nòmina o rebut d’autònoms, targeta sanitària i núm Seguretat 
Social. 

 Els cursos van adreçats a treballadors/es en actiu, preferentment del sector agrari. 
 Els preus venen regulats segons l'Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre:: 

Fins 30 hores De 31 a 49 hores De 50 a 100 hores 

32,00 € 54,00 € 65,00 € 

 Es lliuraran certificats de cada curs als alumnes que hagin assistit un mínim del 80% de les hores 
programades. 

Llocs de realització 
Escola Agrària de Manresa 

Avinguda Universitària, 4-6 (Edifici FUB)  
08242 Manresa | Tel.: 93 874 90 60 

Correu-e: ccagraria.manresa@gencat.cat  

Finca de Can Poc Oli 
Escola Agrària de Manresa 

Ctra. Vella Manresa-Barcelona, km 23,6 - Manresa 

 www.xtec.cat/ecamanresa  

 agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/escola-agraria-manresa  

 www.facebook.com/escolaagrariamanresa   
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