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Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

La demanda creixent de productes ecològics a l’actualitat, és una evidència que podem contrastar
constantment. Si fins fa relativament poc costava trobar aliments ecològics, en aquests moments podem
veure espais, tant en els grans com en els petits comerços, destinats a productes ecològics.

Tant la transformació de la producció convencional a ecològica, com la creació des de zero d’una
explotació d’aviram de posta ecològic, requereixen d’una formació específica. Des de qüestions tècniques
com instal·lacions, patis, abeuradors, menjadores...com a aspectes sanitaris i normatius, són coneixements
que ha de tenir la persona que opta per aquest tipus de producció

Des de l’Escola Agrària de l’Empordà i com a continuació de la jornada que es va fer en línia el passat 9 de
juliol, oferim un curs específic d’aviram de posta ecològic. Aquest curs serà una part en línia i una part de
visites que farem a vàries explotacions d’aviram ecològic.

Sra. Sílvia Carné, veterinària especialista en avicultura

Lloc: En línia
Calendari: 
Dies: 17, 18 i 26 de 
novembre i 1 i  3 de 
desembre de 2020
Horari:
De 10:00 a 12:00 h les 
sessions en línia i a partir 
de les 10:00 h, les visites.
Durada del curs: 
15 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà, 
omplint el següent formulari: 
https://forms.gle/8UmCYN7GLDNk5vax9
Coordinador: 
Josep M Puigdemunt, 
a/e: jmpuigdemunt@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €. 
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Programa

SESSIÓ 1 (en línia), dt. 17 de novembre
10:00 a 12:00 h BIOLOGIA, ANATOMIA I COMPORTAMENT DE LA GALLINA PONEDORA

SESSIÓ 2 (en línia), dm. 18 de novembre
10:00 a 12:00 h CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE PER L’ÒPTIM DESENVOLUPAMENT: PINSO, 

AIGUA, MANEIG...

SESSIÓ 3 (en línia), dj. 26 de novembre
10:00 a 13:00 h VISITES A VARIES  EXPLOTACIONS D’AVIRAM DE POSTA ECOLÒGIC PER PODER VEURE I 

COMENTAR CADA PART

SESSIÓ 4 (en línia), dt. 1 de desembre
10:00 a 12:00 h SANITAT I HIGIENE DE LA GALLINA PONEDORA, PATOLOGIES, TRACTAMENTS I 

PREVENCIÓ

SESSIÓ 5 (en línia), dj. 3 de desembre

10:00 a 12:00 h INSTAL·LACIONS I NORMATIVA EN LES EXPLOTACIONS DE GALLINES PONEDORES 
ECOLÒGIQUES


