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Fa més de 30 anys que estem especialitzats en 
la producció agrària ecològica i les energies 
renovables.

El professorat de l’escola fa especial èmfasi a 
acompanyar les persones en el seu procés 
d’aprenentatge i orientar-les per tal que puguin 
assolir els seus objectius formatius i 
professionalitzadors. 

La modalitat dual permet reforçar encara més el 
caràcter eminentment pràctic de l’aprenentatge.

També es fomenta la internacionalització, 
facilitant estades de pràctiques a l’estranger.

La gestió de l’escola es basa en un model de 
qualitat i des del 2015 tots els processos estan 
certificats (ISO 9001).

Des del curs 2010-11 impartim el Cicle Formatiu 
de Grau Mig de Producció Agroecològica.

També oferim cursos de formació contínua i 
activitats de transferència tecnològica.

Les dependències es troben repartides entre 
l’edifici de la Fundació Universitària del Bages 
(FUB) i la finca de Can Poc Oli, d’unes 5 ha de 
superfície, gestionada amb mètodes de 
producció ecològica i inscrita al CCPAE.

Visita’ns:

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA

EDIFICI FUB
Av. Universitària 4-6, 08242 Manresa
Telèfon: 93 874 90 60
FINCA DE CAN POC OLI
Ctra. Vella Manresa-Barcelona, km 32,6
Telèfon: 93 872 35 64

ccagraria.manresa@gencat.cat
https://agora.xtec.cat/ecamanresa/
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Formar persones agricultores i ramaderes 
capacitades per obtenir productes agropecuaris 
amb les tècniques de la producció ecològica, 
millorant la biodiversitat i l’estabilitat del medi així 
com la fertilitat del sòl, per tal de produir aliments 
de màxima qualitat, aplicant la normativa 
ecològica, de protecció ambiental, de benestar 
animal i de prevenció de riscos laborals.

Utilitzar i mantenir en bon estat les instal·lacions, 
màquines, eines i equips per a les feines 
agrícoles i ramaderes.

Organitzar i gestionar una explotació  familiar 
agrària ecològica.

OBJECTIUS DEL CICLE

PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
ECOLÒGICA (PAE) 

Que és la producció agrària ecològica? 

És un sistema d'obtenció de productes 
agraris i alimentaris que posa un especial 
èmfasi en la utilització de productes i 
tècniques naturals, sense l'ús de productes 
químics de síntesi i en absència total 
d'organismes genèticament modificats. 

Per aixà cal: 

Assegurar una elevada fertilitat dels sols 
agrícoles, com a base fonamental d'una 
bona salut i una alta producció dels cultius i 
evitant així la proliferació de plagues i 
malalties. 

Proporcionar als cultius i als ramats aquelles 
condicions vitals i productives que els 
permetin desenvolupar-se de la manera més 
natural i harmoniosa possible. 

Integrar les activitats agrícoles amb les 
ramaderes, per aconseguir així una major 
eficiència i diversificació productives. 

En general, aprofitar i potenciar tots els 
processos i els equilibris naturals dels 
sistemes agraris. 

MÒDULS

–  Fonaments agronòmics
–  Fonaments zootècnics
–  Implantació de cultius ecològics
–  Taller i equips de tracció
–  Infraestructures i instal·lacions agrícoles
–  Principis de sanitat vegetal
–  Producció vegetal ecològica
–  Producció ramadera ecològica
–  Maneig sanitari de l'agrosistema
–  Comercialització de productes 

agroecològics
–  Formació i orientació laboral
–  Empresa i iniciativa emprenedora
–  Anglès tècnic
–  Gestió de l’empresa agrària
–  Energies renovables al medi rural
–  Estada en empresa o Formació en 

centres de treball + Projecte

El cicle formatiu s’ofereix en format DUAL. 

DURADA

–  1.320 h lectives + 1.000 h d’estada en 
empresa (2 cursos)

FORMES D’ACCÉS

–  ESO
–  FP1
–  2n BUP 
–  Proves d'accés als cicles formatius 

(> 17 anys)


