
Neste perido están programados dous cursos: do 26 ao 30 de abril e do 7 ao 11 de xuño. O horario será 
de tarde (de 15,00 a 19,00 h.).

Esta formación habilita para a obtención do Carnet de Motoserrista Europeo, otorgado por EFESC 
(Consello Europeo de Capacidades Forestais e Ambientais). As 20 horas que acreditan o nivel de 
competencia ECC1 (mantenemento da motoserra e técnicas de tronzado), unha certificación que será 
obrigatoria para traballar no sector forestal, e así mellorar en seguridade e eficiencia das labores. 

Programa de Actividades de Formación Contínua
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Bases para a iniciación á produción de cultivos 
alternativos na horta
Iniciado no mes de marzo, continúa ata mediados de xuño este programa: plantas mediciñais, 
preparados biolóxicos para a loita ecolóxica, plantas sislvestres, etc. As sesións de formación son os 
xoves, de 16,00 a 19,00 h na Área de Experiementación Vexetal.

Formación en apicultura
Continúa o calendario do PIFA. A partir do 14 de abril impartirase o Módulo 3 (Reprodución do 
Apiario, outros produtos da colmea e a defensa do colmear). As sesións son os mércores dos meses de 
abril, maio e xuño.
 
Por outra banda séguese a traballar nos proxectos de análise do polen do entorno, na edición da guía 
da elaboración artesanal do hidromel e na seleción xenética e reprodución intensiva de abellas (Área 
de Experimentación Apícola).

Para o sábado 8 de maio está programada a "Ruta polas abellarizas do Monte Faro" (Vimianzo), en 
horario de 10,00 a 17,00 h.

ab
ril

Mobilidades de alumnos Erasmus + (Francia)
Do 24 de maio ao 12 de xuño está prevista a estancia de 20 alumnos de CFGM de Produción 
Agropecuaria en Normandía, supeditada á evolución do Covid. De non ser posible nesas datas, 
trasladaríanse tódalas mobilidades ao primeiro trimestre do curso 2021 -22. Unha situación similar 
dase coa recepción de medio centenar de estudantes doutros centros, todo supeditado á evolución da 
pandemia.
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Carnet de Motoserrista Europeo

 
 
 

 

Estratexias de comercialización de produtos agroalimentarios
Coa colaboración da Fundación Juana de Vega, durante os días 18, 19 e 20 de maio desenvolverase a 
formación “Estratexias de comercialización de produtos agroalimentarios”. Esta formación vai 
dirixida  a produtores e transformadores agroalimentarios interesados en definir unha estratexia de 
comercialización, en coñecer novas posibilidades  do marketing online e as novas tendencias de 
deseño das presentacións dos produtos.

O martes 18 e o mércores 19 (horario de 9,00 a 14,00 h) as sesións de formación serán na sede da 
Fundación (San Pedro de Nos – Oleiros) e o xoves será en Fonteboa. Participan alumnos de CFGS de 
GASA e hai algunhas prazas dispoñibles para profesionais.
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Programa de actividades dirixidas aos alumnos de CFGM de “Producción Agropecuaria”, CFGS de “Gandaría e 
Asistencia en Sanidade Animal” e CFGS de Paisaxismo e Medio Rural.

Están abertas á participación doutras persoas interesadas nos respectivos temas.

FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN RURAL

 
 
 

 

Curso de elaboración de lácteos
Nas instalacións do CEFA Pedro Murias, en Ribadeo, dependente da Consellería de Medio Rural, do  
mércores 26 ao venres 28 de maio o grupo de alumnos de 1º GS de GASA realizarán o curso de 
“Iniciación á elaboración de queixos” no que coñecerán os procesos de elaboración das distintas 
variedades de queixos galegos e analizarán iniciativas de transformación do leite na zona. 

Como en edicións anteriores, hai prazas disponibles para profesionais interesados en coñecer 
iniciativas e procedementos de valorización do leite.

Clausura de curso 2020 -21
Prevista para o sábado 19 de xuño, cun formato adaptado ás circunstancias da pandemia. Nesta 
xornada preténdese honrar aos alumnos que rematan a súa Formación Profesional no Centro (Grao 
Medio de Produción Agropecuaria e Graos Superiores de Gandeiría – Asistente en Sanidade Animal e 
Paisaxismo – Medio Rural. Asisten as familias, colaboradores e representantes institucionais.

Por outra banda,  para o sábado anterior, 12 de xuño está axendada a clausura de 4º de ESO. Asisten 
os alumnos e as súas familias.

Programa EMPRÁCTICAS  2021
Ao igual que no verán anterior e a expensas das convocatorias da Dirección Xeral de Xuventude, 
proponse a participación dos alumnos de Formación Profesional no Programa Emprácticas. Os 
inscritos poderán realizar prácticas en empresas de diferentes sectores, dacordo cos intereses e 
expectativas persoais. 

O programa vaise desenvolver dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro e os alumnos estarán cubertos 
por un seguro suscrito ao efecto, pola Federación EFA de Galicia.
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Curso de Monitor de Tempo Libre
Desde o 12 de abril ata finais de xuño desenvolveranse as prácticas do curso de Monitor de Tempo 
Libre dirixido pola  ETL Scolé. 

Consitirán en actividades de lecer, para nenos/as de 6 a 12 anos, organizadas en colaboración co 
Concello de Coristanco (Programa Xoga, Socializa e Aprende) a realizar no CPI Xosé Pichel, no CEIP 
Canosa – Rus,  no CEIP Bormoio – Agualada e na Asociación de Veciños Rececinde – San Xusto). As 
prácticas deste curso tamén se completarán coa Asociación Castaño e Nogal (Work Camp 2021 nos 
meses de xullo e agosto).

Conferencias On line sobre Sanidade Animal
Os días 6, 20, 25 de Maio e 3 e 10 de xuño (en horario de 10:00 a 11:00 h) terán lugar as conferencias 
online sobre "Vacinación como ferramenta de control das enfermidades".  

O obxectivo será dar a coñecer os plans de vacinación nas diferentes especies de produción animal.  
Serán impartiranas por veterinarios de MSD Animal Health España.

 
 
 
 

 
 
 
 

Curso de muxido 2021
Dende o martes 11 ao venres 14 de maio terá lugar a formación teórico – práctica sobre os procesos de 
muxido. Haberá prácticas de muxido matutino en gandeirías da zona e, posteriormente, de 11:30 a 
13:00 h, a formación teórica. No curso traballarase tanto o muxido en sala como na modalidade de 
robotizado.

A formación estará a cargo de técnicos do servizo de calidade de leite de Seragro, Química Industrial 
Savelo e Lely España.
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Curso de Prevención de Riscos Laborais no sector agro-gandeiro
Ao igual que no trimestre anterior, coa colaboración do Sindicato Labrego Galego, impartirase o curso 
de Prevención de Riscos Laborais, dirixido a traballadores do sector agrogandeiro e forestal. Trátase 
dun curso online de 40 horas de formación a realizar entre o 26 de abril e o 26 de maio.
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