CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT
AL MÓN RURAL

Cursos 2018

HORES

INICI–FI

DIA DE LA SETMANA

HORARI

PREU

COORDINADOR

12

20-2 – 6-3

Dimarts

16 - 20 h

32 €

Alba Reguant

28

21-2 – 11-4

Dimecres

16 - 20 h

32 €

Alba Reguant

30

19-3 – 22-3

De dilluns a dijous

8 - 15.30 h

250 €

Oscar Garcia

28

5-4 – 17-5

Dijous

16 - 20 h

32 €

Pilar Casas

40

17-4 – 19-6

Sessions presencials:
17/4, 9/5, 29/5, 19/6

16 - 20 h

54 €

Laura Arevalillo

14

20-4 – 27-4

Divendres

8 - 15 h

32 €

Oscar Garcia

24

8-5 – 12-6

Daniel Tarrés

20

8-5 – 26-5

16 - 20 h
16 - 20 h
9-14 / 15-18 h

32 €

Elaboració i tast de cerveses artesanes

Dimarts
3 dimarts
1 dissabte

32 €

Alba Reguant

Introducció al Sistema d'Informació
Geogràfica QGIS

20

31-5 – 28-6

Dijous

16 - 20 h

32 €

Oscar Garcia

Captura en viu d'espècies depredadores

15

8-6 – 16-6

2 divendres
2 dissabtes

16 - 20 h

32 € + 20 €
dret examen €

Pau Vericat

Construccions amb pedra seca

20

13-6 – 16-6

32 €

Daniel Tarrés

Sanitat i higiene de carn de caça silvestre

5,5

29-9

35 € inclòs
dret examen

Pau Vericat

Realitzar soldadures amb èxit a pagès
Prepara el teu allotjament rural a treballar
amb el turisme de fauna i natura!
Preparació per a la Certificació europea
serra mecànica (ECC1-ECC2)
Recursos turístics de la comarca
per a turisme rural
Com millorar la teva relació amb el client
(Semipresencial)
Treballs Forestals i Optimització de la Fusta
Lloc de realització: BERGUEDÀ
Apicultura

RÈGIM general
dels cursos

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

16 - 20 h

A través de la web de l’escola,
formulari http://dom.cat/g7u

Escola Agrària del Solsonès
Segueix-nos:

Dissabte

general

Els cursos s’adrecen a treballadors
en actiu, preferentment del sector
agrari. Es lliuraran certificats de
cada curs als/a les alumnes que
hagin assistit a un mínim del 80%
de les hores programades.

Connecta’t:

De dimecres a divendres
16 - 20 h
1 dissabte
9-14 / 15-18 h

Per a més informació podeu consultar la nostra
web o trucar a l’escola (973 480 713) i parlar
amb els/les coordinadors/ores dels cursos

Ctra. de Manresa, km 77, el Pi de Sant Just, 25286 OLIUS
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament
Rural
Europa inverteix en
zones rurals

MHÀ, il·lustració i disseny

Escola Agrària
del Solsonès

Escola Agrària
del Solsonès

JORNADES DE
TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
FORMACIÓ PERMANENT AL MÓN RURAL

Jornades 2018
Modernització d’espais i cases de turisme rural
Preparacions gastronòmiques amb varietats i conreus tradicionals recuperats
Trobar els primers clients per exportar per una empresa agroalimentària i turística
Envasat de carn per a petits elaboradors
Sinergies entre turisme rural i producte local
Petits obradors agroalimentaris (I): iniciar l’activitat pas a pas
Petits obradors agroalimentaris (II): comercialització de producte artesanal,
venda de proximitat i etiquetatge
Fira de la mel de Riner
Comercialitzar les cases de turisme rural per a la seva desestacionalització
La sal, un recurs agroalimentari local
Les pastures per bestiar en extensiu: gestió tècnica, normativa, tràmits i ajuts
El producte ecològic: beneficis per la salut, ambientals i socials
Conducció eficient del tractor
Producte ecològic: com incrementar-ne el consum de forma econòmica?
Cadastre de rústica: problemes més comuns i solució
Ús de productes naturals en agricultura i ramaderia

DATA

LLOC

2a quinzena de gener
1a quinzena de març
1a quinzena de març
1a quinzena de març
1a quinzena de març
2a quinzena de març

Berga
Olius
Berga
Gironella
Olius
Olius

1a quinzena d’abril

Olius

7 d’abril
Riner- El Miracle
2a quinzena d’abril
Berga
1a quinzena de maig
Cardona
9 de maig (dimecres de fira)
Solsona
2a quinzena de juliol
Solsona
2a quinzena de setembre
Olius
2a quinzena d’octubre
Solsona
2a quinzena de novembre
Olius
2a quinzena de novembre
Olius

RÈGIM GENERAL DE LES JORNADES
Les jornades s’adrecen a tothom que estigui
interessat. Les jornades són gratuïtes però cal
inscriure’s prèviament.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

– a través del servei de Preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt,
– per correu: aecasol.daam@gencat.cat,
– per telèfon: 973 480 713
– o de manera presencial: a l’Escola Agrària.

Per a més informació podeu
consultar la nostra web o
trucar a l’escola (973 480 713) i
parlar amb Pau Vericat,
coordinador de les jornades

