Formació
Escoles Agràries

Curs de benestar animal en
explotacions porcines
Alcarràs, del 15 al 25 de març de 2021

Presentació i objectius
El Decret 40/2014, de 25 març, d’ordenació de les explotacions ramaderes diu que cal determinar els
requisits que han de complir les explotacions ramaderes, en general i per cadascuna de les espècies. A
més parla sobre les normes d’ordenació:
§ Que s’ajustin als sistemes de producció actual
§ Que assegurin unes bones pràctiques de producció per donar garantia als mercats
§ Unificar en una mateixa norma tots els requisits de bioseguretat, higiene, benestar animal i protecció
del medi ambient.
CONCEPTES BÀSICS de benestar animal segons la normativa vigent

Documentació necessària
•
•
•
•
•
•

Còpia del DNI i de la targeta sanitària.
Justificant de pagament.
Rebut de cotització d’autònom o capçalera de la nòmina.
Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració responsable que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració jurada i full de recepció del material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs.

Professorat
Sr. Ramon Pujol, veterinari
Sr. Jaume Castells, enginyer tècnic agrícola

Realització

Inscripcions

Lloc:
Centre Major
C/ Major 22-32, 1r pis
25180 Alcarràs

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Alfarràs

Calendari:
Dies 15, 16, 17 i 18 amb horari
de 18:00 a 22:00 h
Dijous 25 març de 10:00 a
13:00 i de 20:00 a 21:00 h
Durada del curs:
20 h

Coordinador:
Sr. Jaume Castells, telèfon 973 76 01 00,
a/e: jaume.castells@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 € i drets d’examen 20 € (ORDRE
ARP/45/2017 , de 24 de març, per la qual s’aproven els
preus públics de les escoles agràries). Pagament per
transferència alcompte de l’Escola Agrària d’Alfarràs: ES70
2100-0518-87-0200097129
Mascareta obligatòria i declaració responsable
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.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 15 de març

18:00 - 19:00 h Introducció al curs
Jaume Castells
19:00 - 22:00 h Coneixement de l’anatomia i fisiologia de les diferents espècies de renda. Diferències
anatòmiques i fisiològiques entre espècies, que condicionen diferents comportaments i
capacitats. Etologia i comportament animal. El comportament d’acord a l’espècie, raça i
estat. Condicionats anatòmics, sensorials i altres que condicionen el comportament.
Comportaments socials. La relació amb l’home.
Ramon Pujol
SESSIÓ 2, dt. 16 de març

18:00 - 22:00 h Salut i malaltia. Concepte de malaltia. Causes prèvies i determinants.
Confort, disconfort i estrès. Adaptació i fracàs. Concepte de “benestar” i factors que el
condicionen.
El benestar animal a la legislació.
El punt de vista de la societat sobre el benestar dels animals.
El benestar com a factor econòmic. Efectes de la manca de benestar. Repercussions del
benestar animal en la productivitat de les explotacions i la qualitat dels productes
Les instal·lacions i equips en relació al benestar. Diferències de requeriments de les
diverses espècies i fases productives.
Ramon Pujol
SESSIÓ 3, dc. 17 de març

18:00 - 22:00 h Repercussió de l’ambient i el maneig dels animals sobre el seu benestar.
Requeriments ambientals i de maneig. Modificacions en la programació i el
funcionament de l’explotació.
Els requeriments en quantitat, qualitat i forma de subministrament d’aigua i aliment.
Ramon Pujol
SESSIÓ 4, dj. 18 de març

18:00 - 22:00 h Sanitat i benestar animal. La higiene i la prevenció sanitària com a factors de benestar
Els moviments i trasllats d’animals. La separació i recargolament de lots. La càrrega i
descàrrega dels animals. La preparació al transport. La forma d’acostar-se i conduir els
animals.
Estructures i equipaments de las explotacions porcines.
Maneig correcte del bestiar porcí.
Plans sanitaris, prevenció de malalties, controls i registres que s’han de portar a
l’explotació.
Ramon Pujol
SESSIÓ 5, dj. 25 de març
10:00 - 13:00 h Visita empresa ramadera porcina pionera al sector
20:00 - 21:00 h Conclusions finals
21:00 h
Enquesta i avaluació del curs
Jaume Castells
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