Formació
Escoles Agràries

Benestar animal
en explotacions bovines
Del 9 al 22 de març de 2021

Presentació i objectius
Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de
boví, permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.
La metodologia del curs tindrà una part d’exposició prèvia del tema a tractar, després es posaran en comú
les experiències dels assistents i les solucions aplicades per cadascú.
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
• Analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen.
• Conèixer el comportament dels animals, especialment el dels bovins, així com les característiques
anatòmiques i fisiològiques que l'influencien.
• Conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions, alimentació,
maneig i necessitats ambientals.
• Avaluar les repercussions d'unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals.
• Conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals.
• Analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s'hi exigeixen.
• Ser conscient de la importància que té, l'aplicació de mesures higiènic sanitàries en la prevenció de
malalties, així com de la seva relació amb el benestar dels animals.
• Valorar les condicions òptimes per al maneig dels animals en l'explotació bovina.

Professorat
Josep Maria Secanell, veterinàri

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Borges
Blanques
Calendari:
9, 10, 16, 17 i 22 de març
de 2021
Horari:
16:30 a 20:30 h
Durada del curs:
20 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Agrària de les Borges
Blanques
Coordinadora:
Elisabet Rapado Bardia, telèfon 973143188
a/e: erapado@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen: 20 €
Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els
drets i el període d’inscripció o el programa complet del curs
podeu consultar www.ruralcat.cat
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, dm. 9 de març
16:30 - 20:30 h Benestar animal en explotacions bovines: Mòdul general, Part IV
Tema 1 – benestar animal
Aprofundiment en les condicions específiques anatòmiques, fisiològiques i de
comportament que condicionen el benestar en l’espècie bovina.
SESSIÓ 2, dc. 10 de març
16:30 - 20:30 h Bloc temàtic 1: El coneixement dels animals: Mòdul general, Part I
Tema 1 – Concepte i avaluació del benestar animal
Tema 2 – Etologia i comportament animal
Bloc temàtic 2: El Benestar animal a la societat europea (Mòdul general, Part II)
Tema 3 – El Benestar animal des d’un punt de vista social i econòmic
Tema 4 – El Benestar animal a la legislació.
SESSIÓ 3, dt. 16 de març
16:30 - 20:30 h Bloc temàtic 3: El Benestar animal a la pràctica diària: Mòdul general, Part II
Tema 5 – Instal•lacions i equips en relació amb el benestar animal
Bloc temàtic 3: El Benestar animal a la pràctica diària: Mòdul general, Part III
Tema 6 – Benestar i sanitat animals
SESSIÓ 4, dc. 17 de març
16:30 - 20:30 h Bloc temàtic 3: El Benestar animal a la pràctica diària: Mòdul general, Part III
Tema 7 – Aspectes de benestar en el maneig dels animals
Bloc temàtic 3: El Benestar animal a la pràctica diària: Mòdul general, Part IV
Tema 1 – Aspectes específics de la legislació de benestar a les explotacions bovines.
Estructures i equipaments de les explotacions bovines.
SESSIÓ 5, dl. 22 de març
16:30 - 20:30 h Benestar animal en explotacions bovines: Mòdul específic, Part V
Tema 2 – Maneig dels animals segons tipus i sistemes d’explotacions. Els tractaments
i les pràctiques quirúrgiques regulades (escuat, descornat, castració).
Execució correcta i alternatives.
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Programa
SESSIÓ 5, dl. 22 de març
16:30 - 20:00 h Benestar animal en explotacions bovines: Mòdul específic, Part V
Plans sanitaris, prevenció de malalties, controls i registres que s’han de portar a
l’explotació.
Benestar animal en explotacions bovines: Mòdul específic, Part V
Tema 2 – Aspectes de benestar en el transport: preparació per al transport, maneig en
la càrrega i descàrrega, aptitud per al transport, densitat de càrrega. Documentació del
transportista, el mitjà de transport i els animals.
20:00 - 20:30 h Examen
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