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Pla Anual de
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Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

En aquest curs treballaremamb dues vaques de 9 mesos i altres dues de quasi 2 anys.
L'objectiu serà el de fer un maneig suau amb els animals per tal d'aconseguir una relació on hi hagi una
entesa mútua, respecte i cooperació; que ens permeti desenvolupar les tasques més quotidianes amb
seguretat i tranquil·litat. Des de portar-les amb el ramal fins a fer una introducció del treball amb tracció
animal.

La formació va adreçada tant a ramaders i persones que tractin amb bovins com a persones
interessades en elmón de la tracció animal.

Mario Nogueira, criador de bous per al treball en Tracció Animal

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Manresa
Coordinadora: 
Laura Roura, telèfon 93 874 90 60
a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número
de compte IBAN: ES56 0182 41 43 2102 0182 9192,
especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs

Lloc: 
Equibru (Claret dels Cavallers) 
08263 Sant Mateu de Bages
Calendari: 
Dia 21 d’octubre
Horari: 
Matí: 9:00 a 14:00 h
Tarda: 15:30 a 18:30 h
Durada del curs: 8 h
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Programa

INICIACIÓ AL MANEIG AMB ANIMALS JOVES

09:00 – 10:30 h TEORIA
Sistemes de treball
Els diferents tipus d’arreus i material necessari

10:30 – 14:00 h PRÀCTICA
Maneig a la mà. Com establir una relació de confiança
Posar cabeçada, Seguir del ramal
Entrar i sortir del remolc

INICIACIÓ AL TREBALL EN TRACCIÓ ANIMAL

15:30 - 18:30 h PRÀCTICA
Ensenyar a les vaques a dur els arreus
Treball individual i a parell
Com caminar amb el jou

.


