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PROFESSORAT
Gaspar Caballero de Segovia

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs d’agricultura ecològica basada en el mètode de cultiu amb parades en
crestalls.

CONTINGUTS
1.
2.
3.
4.
5.

Les parades
Maneig dels crestalls
La rotació de cultius
Sistemes de reg
La sembra

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.

OBJECTIUS
Donar a conèixer un nou mètode per cultivar la terra, tornant als orígens de
l’agricultura, sent respectuosos amb la terra, sense utilitzar productes químics
de síntesis i utilitzant llavors que no hagin estat manipulades genèticament.
L’objectiu és aconseguir productes amb color, olor i sabor com antigament .
Aconseguir un model d’economia sostenible, rendible i potenciador de
l’economia local, tornar als productes de temporada, al mercat i al consum
responsable.

OBSERVACIONS
Es dediquen com a mínim 5 hores al llarg del curs necessàries per fer el
seguiment i el cultiu dels productes que s’hagin plantat en les diferents sessions
pràctiques.

CALENDARI DE L’ACTIVITAT
5 i 6 de setembre
26 i 27 de setembre
18 d’octubre
Horari: 9:30 a 14:30 els dies 5 i 6 de setembre i 15:00 a 20:00 la resta dels
dies. Les hores de seguiment del cultiu estaran repartides entre les sessions.
* Mirar les observacions.
Lloc de realització (si és un espai de la UdL)
Lloc:

Institut Mollerussa

Ctra Torregrossa, km 1’9

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici.

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.

