
Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Curs bàsic de producció agrària
ecològica. Modalitat presencial

Sant Sadurní, del 3 de maig al 7 de juny de 2021

Professorat

Presentació i objectius

Realització

Més informació: agricultura.gencat.cat

Inscripcions

Veure el revers d’aquest cartell

Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre les bases de la producció agrària 
ecològica, així com també sobre els requisits de control que comporta, per tal de poder adaptar el 
funcionament de les explotacions i les empreses a aquest sistema productiu. Aquest curs és el 
preceptiu per a ser beneficiari dels ajuts a la PAE, tal i com estableix i regula l’ordre ORDRE 
ARP/60/2019, de 2 d'abril. En acabar el curs hi haurà un examen final, la superació del qual és 
obligatòria per tal de poder obtenir el certificat. 

Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 5 dies abans de l’inici del curs (03/05/21). Es confirmarà
la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La preinscripció NO
garanteix la plaça.

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.

Requisits de preinscripció i matriculació

Podeu inscriure-us-hi fins en el següent FORMULARI
Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat
Coordinador/a: 
Laia Farré, telèfon 93 891 14 12
a/e: eaespiellscursos@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 euros
Dret examen: 20 euros
Total: 52 euros
Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret de certificat de curs
amb un 80% d’assistència a les classes

Lloc: 
EA Mercè Rossell i Domènech

Calendari: 
Dies 3, 5, 10, 12, 17, 21, 24, 26 
i 31 de maig, 4 i 7 de juny

Horari: 
16:00 a 19:00 h i 
15:00 a 18:00 h

Durada del curs: 
30 h

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

Mascareta obligatòria i declaració responsable

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLYj8OGqn8FZcN1MdjRKHPHDXkGwrCsOBNhWNmmGBNO4SPlA/viewform
mailto:eaespiellscursos@gencat.cat
https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
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Programa

SESSIÓ 1, dl. 3 de maig 
16:00 - 19:00 h PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA

1. Reflexionar entorn de la crisi del model agrari convencional.
2. Distingir els diferents sistemes de producció agrària.
3. Tenir una idea general de la producció agrària ecològica, a través dels seus fins i dels seus
principals plantejaments.
4. Conèixer les institucions i organismes dedicats a la recerca, formació i assessorament en 
matèria de producció agrària ecològica.
5. Conèixer les respostes que la producció ecològica aporta a alguns reptes actuals, com ara el 
canvi climàtic i la introducció dels cultius transgènics.
Professor: Xavier Subirós, enginyer agrònom 

SESSIÓ 2, dl. 10 de maig
16:00 - 19:00 h PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA

6. Conèixer el posicionament actual dels productes ecològics dins el mercat de l’alimentació.
7. Entendre què és un pla de màrqueting i com aplicar-lo a una empresa del sector 
agroalimentari ecològic.
Professora: Núria Ruiz, directora de Qualiavins.

SESSIONS 3, 4 i 5, dc. 5, dl. 17 i dl. 24 de maig 
16:00 - 19:00 h CONTEXT NORMATIU DE LA PAE 

1. Conèixer les polítiques agràries en el marc europeu, estatal i de Catalunya.
2. Conèixer les característiques dels ajuts específics per als productors ecològics i les 
compatibilitats i prioritats en l’obtenció d’altres ajuts que fomentin mètodes de treball
compatibles amb la PAE.
3. Conèixer la normativa bàsica que afecta la producció agrària.
4. Conèixer la normativa específica que afecta la producció agrària ecològica.
5. Entendre els objectius generals de la producció agrària ecològica.
Professor: Joan Tarrida, enginyer tècnic agrícola / assessor

SESSIONS 6, 7 i 8, dc. 12, dc. 26 i dl. 31 de maig
16:00 - 19:00 h PRÀCTICA DE LA PAE

1. Saber per a què serveix la certificació ecològica i conèixer la normativa que la regula.
2. Conèixer què és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i el funcionament del 
seu sistema de control i certificació.
3. Conèixer exemples de projectes reals i actuals d’explotacions que han obtingut la certificació
així com el procés que han seguit per a aconseguir-la.
Professor: Lluís Serra, enginyer tècnic agrícola / assessor

VISITES PRÀCTIQUES
dv. 21 de maig (15:00 - 18:00 h) Visita Celler Recaredo, Sant Sadurní d’Anoia
dv. 4 de juny (15:00 - 18:00 h) Visita Celler Cal Salat, Guardiola de Font-Rubí

EXAMEN dl. 7 de juny 
16:00 - 17:00 h a EA Mercè Rossell i Domènech

Barri d’Espiells, s/n, Sant Sadurní d’Anoia


