
 
Tècnic/a en Producció
Agroecuària (AGA 22)

 

 

 

Títol de Tècnic/a en Producció
agropecuària.

Carnet de manipulador i aplicador de
productes fitosanitaris. 

Qualificacions professionals de Nivell 2.

Nivell bàsic de Prevenció de riscos.

Accés al món laboral: facilita la inserció al
món laboral en empreses del sector. 

Accés a altres estudis: accés a Cicles
Formatius de Grau Superior i a qualsevol
especialitat de Batxilletat.

.

Carretera Maó - Es Grau, Km 0,5.
07700 Maó (Menorca)

Tel.   971 356 317
 

www.http://sagranja.cime.es/
 

            Estudis adscrits a l'IES Pasqual 
            Calbó i Caldés.

 

CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJÀ

 

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

HORARI MATÍ

Amb aquests estudis
obtindràs el títol de tècnic/a

i sis qualificacions
professionals completes de

Nivell 2

Si el futur et vols assegurar,

COM HI PUC ACCEDIR?

QUÈ OBTINDRÉ?

Cenre de Capacitació i
Experiències Agràries

Accés directe:
Títol ESO, FP1, 2n REM o 2n BUP.
Títol FPB qualsevol especialitat.

Prova d'accés: si tens els 17 anys
complerts dins l'any natural de la prova.

c/ Francesc F. Andreu, núm.1 
07703 Maó (Menorca)

Tel.   971 369 390 / 971 360 381
 

e-mail:  
 capdestudis@iespasqualcalbo.cat

 
http://www.iespasqualcalbo.cat

 



HORES
MÒDUL FORMATIU

CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS
HORES CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS

6 h/stm
Caracterització del clima i microclima. Identificació de sòls. Caracterització de les operacions
topogràfiques. Determinació de les necessitats hídriques de les espècies. Identificació dels
ecosistemes. Identificació d'espècies vegetals. Caracterització dels fertilitzants.

5 h/stm Identificació de races de mamífers i aus d'interès en ramaderia. Alimentació i nutrició animal.
Reproducció animal. Classificació de patologías.. Allotjaments ramaders . Productes ramaders. 

5 h/stm
Orientació productiva de l'explotació agrícola. Selecció de cultius. Instal·lació de cultius sense
sòl. Preparació del terreny. Sembra, trasplantament i plantació. Prevenció riscos laborals i
protecció ambiental.

5 h/stm
Organització del taller. Maneig del tractor i equips de tracció. Manteniment del tractor i equips
de tracció. Soldadura i mecanitzat bàsic. Prevenció  riscos laborals i protecció ambiental.

3 h/stm
Instal·lació i manteniment d'infraestructures agrícoles. Muntatge d'instal·lacions de reg.
Sistemes de protecció i forçat de cultius. Prevenció riscos laborals i protecció ambiental.

Caracterització de la vegetació espontània no desitjada. Determinació de la fauna perjudicial i
beneficiosa. Determinació d'agents beneficiosos i dels quals provoquen malalties. Determinació
de l'estat sanitari de les plantes. Caracterització de mètodes de protecció dels vegetals. 

3 h/stm

Maneig del sistema de reg. Abonat dels cultius. Recol·lecció, manipulació i condicionament.
Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

.Recerca d'ocupació. Contracte de treball. Seguretat Social.. Avaluació riscos professionals.
Planificació de la prevenció. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa.

Selecció i preparació dels animals per a la reproducció. Control de les fases de zel, cubrició i
gestació. Maneig del peripart i fase de cria. Operacions de munyiment. Producció d'ous i pollets. 

Recepció i expedició d'animals. Alimentació del bestiar. Recría i esquer. Pasturatge. Maneig de
ruscs i producció de mel. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Selecció de productes químics fitosanitaris. Magatzematge i manipulació de productes químics
fitosanitaris. Aplicació de mètodes físics, biològics i biotècnics. Preparació i aplicació de
productes químics fitosanitaris. Riscos derivats de la utilització dels productes químics
fitosanitaris. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d'una empresa.
Gestió i administració de l'empresa.
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M13: Formació en centres de treball.

ORGANITZACIÓ: Formació específica en una empresa on es realitzen tasques relacionades
amb els coneixements adquirits. L'alumnat està cobert per l'assegurança escolar.
CONVALIDACIÓ: Total o parcial si disposes almanco d'un any d'experiència laboral a jornada
complerta en un lloc de feina relacionat amb els estudis.

Treballar per compte propi o d'un altre, a empreses
privades o públiques  dedicades a activitats tals com:

- explotacions de fruita;
- explotacions hortícoles i de cultius herbacis;
- explotacions ramaderes;
- institucions de recerca i experimentació en cultius i en
producció ramadera;
- empreses de servei a l'agricultura i a la ramaderia;
- vivers i horts escolars;
- granges escoles i aules de naturalesa.

AGA165_2: Cultius herbacis.

AGA166_2: Fructicultura.

AGA167_2: Horticultura i floricultura.

AGA098_2: Producció intensiva de remugants.

AGA099_2: Producció avícola i cunícola
intensiva.

AGA002_2: Producció porcina intensiva.

3 h/stm

M1: Fonaments agronòmics.

M2: Fonaments zootècnics. 

M3: Implantació de cultius. 

M4: Tallers i equips de tracció. 

M5: Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

M 6: Principis de sanitat vegetal..

10 h/stm
 

5 h/stm

6 h/stm

 

3 h/stm

 
6 h/stm

M9: Producció de carn i altres produccions
ramaderes.

 
M7: Producció agrícola.

 
 

M8: Producció de llet, ous i animals per a vida.. 

 
M10: Control fitosanitari.

M12: Empresa i iniciativa emprenedora.
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 SORTIDES PROFESSIONALS

QUALIFICACIONS
PROFESSIONALS DE NIVELL 2

PLA DE FORMACIÓ

M11: Formació i orientació laboral.


