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Como orientación produtiva, os alimentos de produción ecolóxica teñen unha mellor

saída ao mercado que os produtos convencionais. Hai mercado e diversa casuística,

tamén hai que coñecelo previamente e, de acordo ao mesmo, producir ou reorientar a

produción para adaptar a demanda á oferta.

Agricultura e Gandería 
Ecolóxica



3

O monte, como unidade xeradora de riqueza e emprego, debe tratarse de modo

semellante a outras producións que se obteñen da terra. Ha de ser rendible, sustentable,

e sacar do mesmo un máximo aproveitamento. A produción de madeira non pode prover

dun rendemento económico do 100% do terreo. Pero coa complementación de outras

actividades si sería posible.

Aproveitamento 
multifuncional do 
monte
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A innovación e responsabilidade social nas prácticas agrogandeiras e forestais

introduciranse na formación como unha parte que sempre debe estar presente en

calquera modelo de negocio.

Buscar continuamente unha mellora nos produtos, ou produtos novos para destacar cara

os clientes e non estancarse no mercado, é fundamental, ó igual que a sostibilidade, o

traballo digno e a comunicación externa da responsabilidade social.

Innovación e RSC
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CURSO: Agricultura ecolóxica

Horas (excluída visita) 17

Xornadas 4 días excluída a visita

Horario 16:00 a 20:15

Visita 1 visita de 5 horas o día

Localización (pendente)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou nas
inmediacións, que poderán
complementarse na visita.

Módulos específicos da produción ecolóxica:

MÓDULO 01. Introdución á xestión dunha explotación agrícola en ecolóxico. 

Normativa de agricultura ecolóxica.

Módulos comúns produción ecolóxica/convencional, con indicacións das 

especificidades e diferencias de cada sistema: 

MÓDULO 02. Horta, froiteiras e froitos silvestres: variedades, planificación e 

deseño de plantacións.

MÓDULO 03. Manexo do solo.

MÓDULO 04. Rega e operacións de cultivo.

MÓDULO 05. Fertilización.

MÓDULO 06. Invernadoiros.

MÓDULO 07. Tipos de pragas e enfermidades: Métodos de prevención, 

tratamentos e aplicación de produtos.

MÓDULO 08. Labores culturais en froiteiras. Poda.

MÓDULO 09. Colleita e postcolleita. Almacenamento e conservación.

Temario
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CURSO: Gandería ecolóxica

Horas (excluída visita) 11

Xornadas 3 días excluída a visita

Horario 16:00 a 19:45

Visita 1 visita de 5 horas o día

Localización (pendente)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou nas 
inmediacións, que poderán 
complementarse na visita.

Módulos específicos da produción ecolóxica:

MÓDULO 01. Introdución á xestión dunha explotación de gando en 

ecolóxico. Normativa.

Módulos comúns produción ecolóxica/convencional, con indicacións das 

especificidades e diferencias de cada sistema: 

MÓDULO 02. Alimentación e reprodución animal.

MÓDULO 03. Sanidade animal e Benestar animal.

MÓDULO 04. Manexo do pastoreo.

MÓDULO 05. Manexo de pradarías e cultivos forraxeiros

MÓDULO 06. Xestión de malas herbas e control de pragas e enfermidades.

Temario
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CURSO: Xestión sustentable do monte e 
producións alternativas

Horas (excluída visita) 17

Xornadas 4 días excluída a visita

Horario 16:00 a 20:15

Visita 1 visita de 5 horas o día 
(Hifas da Terra)

Localización (pendente)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou nas 
inmediacións, que poderán 
complementarse na visita.

Temario
Desenvolvemento sustentable e xestión dos comúns

MÓDULO 01. Introdución, analizando beneficios e problemáticas.

Prevención de lumes

MÓDULO 02. Técnicas de prevención dos lumes. Sistemas de vixilancia nos 

montes.

Normas de Calidade: FSC e outros estándares

MÓDULO 03. importancia da FSC. Funcionamento e operativa, e outros 

estándares de certificación forestal.

Alternativas á produción de madeira

MÓDULO 04. Castañicultura ecolóxica. Produción, mantemento, colleita e 

transformación. Produción ecolóxica da castaña vs convencional.

MÓDULO 05. Silvopastoreo.

MÓDULO 06. Apicultura ecolóxica. Instalación, mantemento e recolleita. 

Produción ecolóxica do mel vs convencional.

MÓDULO 07. Micoloxía. Introdución, hábitats micolóxicos, aproveitamento 

tradicional.

MÓDULO 08. Outras alternativas
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CURSO: Sector ecolóxico -
Comercialización, RSC e Innovación

Horas (excluída visita) 10

Xornadas 2 días

Horario 16:00 a 21:00

Visita -

Localización (pendente)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou nas 
inmediacións, que poderán 
complementarse na visita.

Temario

MÓDULO 01. Responsabilidade Social Corporativa e Innovación. 

MÓDULO 02. A importancia de vender: produto / marca / 

proxecto.

MÓDULO 03. Fases da venda (mercado local, feiras,  grupos de 

consumo,..).

MÓDULO 04. Plan de marketing.

MÓDULO 05. Comunicar en 360º.

MÓDULO 06. Creación e rexistro de marcas.
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CALENDARIO
Agricultura ecolóxica

Gandería ecolóxica

Xestión sustentable do monte e producións alternativas

Sector ecolóxico: Comercialización, RSC e Innovación
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SETEMBRO

(Pendente de confirmación)


