Formació
Escoles Agràries

Seminari d’especialització en
agricultura biodinàmica. Mòdul 4
Alfarràs, 9,10 i 23 de novembre i 3 de desembre de 2021

Presentació i objectius
Els seminaris de biodinàmica sorgeixen de la inquietud d’un grup important de tècnics i productors locals
envers l’agricultura biodinàmica per ampliar el seu coneixement i pràctica amb la finalitat d’obtenir
aliments amb la màxima qualitat alimentària i la màxima energia.
És important ampliar coneixements i visió sobre l’agricultura biodinàmica, els ritmes còsmics, utilitzar
correctament el calendari biodinàmic, realitzar i aplicar els preparats biodinàmics, promoure l’organismegranja, conèixer l’alimentació humana segons l’agricultura biodinàmica. Tot aquest coneixement ens
portarà a adquirir les competències per poder certificar-nos Demèter. Aquest curs equival al mòdul 4 dels
4 mòduls necessaris.

Requisits de matrícula
•
•
•
•
•
•

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 del material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs.

Professorat
Julio Arroyo, capatàs agrícola, formador en agricultura biodinàmica, experiència de 30 anys.
Marisol Garrido, Dra. enginyera agrònoma, especialista en sòls, formadora i assessora en agricultura
biodinàmica.

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Alfarràs

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’ Alfarràs
Coordinador: Sr. Roger Prats, telèfon 973 760 100
rogerprats@gencat.cat

Calendari :
9, 10 i 23 de novembre i
3 de desembre

Dret d’inscripció: Pagament fet al Mòdul 3.

Horari:
Matins 9.00 a 14.00 h
Tardes 15.00 a 17.00 h
Durada:
28 h

(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 pel
COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
MÒDUL 4
SESSIÓ 1, dt. 9 de novembre. Escola Agrària d’Alfarràs. Aulataller
09.00 a 14.00 h ROTACIONS I ALTERNATIVES DE CULTIUS EN L’AGRICULTURA BIODINÀMICA
Els cultius llenyosos. Els elements de la nutrició vegetal segons Rudolf Steiner.
Els tipus de plantes, les seves qualitats, funcions i arquetips en l’agricultura biodinàmica.
15.00 a 17.00 h LES ABELLES I LA GESTIÓ DEL RUSC BIODINÀMIC
Professora: Marisol Garrido

SESSIÓ 2, dc.10 de novembre. Escola Agrària d’Alfarràs. Aula taller
09.00 a 14.00 h NORMATIVA DEMÈTER
Principis generals. Gestió de cultius i gestió ramadera.
15.00 a 17.00 h NORMATIVA D’ELABORACIÓ I D’ENVASAT. NORMATIVA DE L’ETIQUETATGE
Professora: Marisol Garrido

SESSIÓ 3, dt. 23 de novembre. Escola Agrària d’Alfarràs. Aula taller
09.00 a 14.00 h MANEIG ANIMAL BIODINÀMIC
Alimentació i prevenció de malalties. L’organització social de les finques.
15.00 a 17.00 h INICIACIÓ A LA TRIFORMACIÓ SOCIAL
Professor: Julio Arroyo

SESSIÓ 4, dv. 3 de desembre. Escola Agrària d’Alfarràs. Aula taller
09.00 a 14.00 h LA IMPLANTACIÓ DE LA TRIFORMACIÓ SOCIAL EN LES ORGANITZACIONS
15.00 a 17.00 h TREBALLS DE GRUP DE TRIFORMACIÓ SOCIAL
Professora: Marisol Garrido
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