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Presentació i objectius 

Aquest curs pretén l’aprenentatge pràctic de les eines informàtiques que faciliten a les explotacions ramaderes 
la relació amb l’administració pública, específicament amb les aplicacions en línia que la Generalitat de 
Catalunya fica a disposició dels ramaders per a la correcta gestió de les seves explotacions. 

 
La metodologia del curs tindrà una part de breu exposició prèvia del tema a tractar, després es provaran les 
aplicacions informàtiques mitjançant equips audiovisuals i els equips propis dels participants, ja siguin 
ordinadors portàtils o telèfons mòbils. 

 

Requisits de preinscripció i matriculació 

Preinscripció: Les preinscripcions es podran fer a l’administració de l’Escola Agrària de les Borges Blanques. 
Tl. 973 143 169. En el moment d’inscripció es donaran les instruccions per realitzar el pagament del dret 
d’inscripció que és de 32 euros per participant. Cal abonar el preu del curs abans de l’inici del curs. Les places 
són limitades a 20 participants. 

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la 
nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari 
del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via 
bancària. 

 

 

Formació 
Escoles Agràries 

Administració electrònica i aplicacions en línia per 
a explotacions ramaderes. Modalitat presencial 

Les Borges Blanques, del 12 al 27 de maig de 2021 

Professorat 

Mònica Jiménez Delgado, gerent, GAP Cooperativa 
Àngels Blázquez Rubí, enginyera agrónoma, GAP Cooperativa 
Mònica Serra Florejachs, tècnica de gestió, GAP Cooperativa 

Realització 
Lloc: EA de les Borges Blanques 
Calendari: del 12 al 27 de maig 
Horari: de 18:00 a 20:00 h 
Durada del curs: 16 h 

Inscripcions 

Podeu inscriure-us-hi a 
l’Escola Agrària de les Borges Blanques. 
Tel. 973 143169 

La realització de les sessions 
presencials, queda condicionada a 
les mesures establertes en matèria 
de salut pública per la COVID-19. 

Coordinadors: 
Ramon Baró Cerqueda ramon.baro@gencat.cat 
Anna Tarrado Castellarnau anna.tarrado@gencat.cat 

Hi col·laboren 

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

Mascareta obligatòria i declaració responsable 

Més informació: agricultura.gencat.cat 
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Programa 
 

SESSIÓ 1, dc. 12 de maig 
18:00 a 20:00 h PRESENTACIÓ, GTR (SOL·LICITUD), IDCAT I COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA AMB 

L’ADMINISTRACIÓ 
 

SESSIÓ 2, dj. 13 de maig 
18:00 a 20:00 h IDENTITAT DIGITAL I SIGNATURA DIGITAL. CONSULTES I TRÀMITS E-TAULER. 

PÚNIC I LA MEVA CARPETA 
 

SESSIÓ 3, dl. 17 de maig 
18:00 a 20:00 h FOTO DUN I SIGPAC 

 
SESSIÓ 4, dc. 19 de maig 
18:00 a 20:00 h SIGPAC I CROMOS 

 
SESSIÓ 5, dj. 20 de maig 
18:00 a 20:00 h  EL GTR, CONSULTA I TRÀMITS 

 
SESSIÓ 6, dt. 25 de maig 
18:00 a 20:00 h  DECLARACIÓ DAN, LGF I QUADERN DE CAMP 

 
SESSIÓ 7, dm. 26 de maig 
18:00 a 20:00 h  WEBS I ALTRES APLICACIONS D’INTERÈS 

 
SESSIÓ 8, dj. 27 de maig 
18:00 a 20:00 h PRÀCTICA DE LES APLICACIONS WEBS I SISTEMES TREBALLATS EN EL CURS 
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