Formació
Escoles Agràries

Producció d’ous i pollets.
Curs semipresencial
Tàrrega, 11 i 18 de maig de 2021

Presentació i objectius
El principi de seguretat alimentària del camp a la granja i de la granja a la taula ens obliga a treballar sobre
la producció i el control d’aliments. El sistema de gestió de la seguretat alimentària té com a aspecte
fonamental identificar, localitzar i corregir les causes que poden generar aliments insegurs en cada
explotació. Aquest curs posa a disposició dels criadors la formació necessària en els aspectes relatius al
maneig i producció d’ous i pollets per la millora de la producció, salut, benestar animal i qualitat dels
aliments que n'obtenim. Per això, la Unió Europea i els estats membres prioritzen les actuacions de
conscienciació i formació del personal que treballa habitualment en aquestes explotacions ramaderes.
L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

Programa
MÒDUL 1.
MÒDUL 2.
MÒDUL 3.
MÒDUL 4.

Operacions que s’han de realitzar a les naus prèvies a la recepció dels animals i les
tasques de recepció i de maneig de les aus, seguint criteris de rendibilitat i qualitat.
Tasques de maneig dels ous fecundats, de la incubadora, naixedores i de la sala
d’expedició per maximitzar el nombre de nascuts viables.
Tasques de maneig dels ous destinats a consum des de la posta al centre de
classificació.
Alteracions de la salut de les aus mitjançant l’observació de signes i símptomes de
malaltia i aplicar els tractaments curatius i/o preventius prescrits pel veterinari.

Professorat
Carlos Perpiñan, professor de l’EA de Tàrrega
Núria Roig, tècnica de l’OC Baix Camp

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària de Tàrrega

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Tàrrega.

Calendari:
Dies 11 i 18 de maig de 2021
Horari:
Dies 11 i 18 de maig de 10:30
a 13:30 h i de 14:30 a 17:30 h
Durada del curs: 22 h

Coordinador:
Sr. Carlos Perpiñan, telèfon 973 31 07 15,
a/e: cpfuentes@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dinar a l’escola: 6,30 €

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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