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A formación, garantía dun sector 
moderno e profesionalizado

No ámbito do vacún leitei-
ro, a supervivencia das 
granxas, cada vez máis 

grandes e tecnificadas, depende 
da existencia de profesionais cua-
lificados que sexan capaces de ma-
nexar ben os recursos dispoñibles 
e superar os múltiples retos aos 
que se enfronta o sector, desde a 
loita contra o cambio climático, a 
necesidade de facer un uso máis 
racional dos antibióticos, as novas 
tendencias de consumo de lácteos 
ata o posible recorte das axudas 
da PAC. 

A súa formación resulta cla-
ve para operar con eficiencia nun 

mercado cambiante, globalizado e 
condicionado por unha lexislación 
cada vez máis estrita no que a pro-
tección ambiental e sustentabilida-
de das producións se refire. Para 
os futuros gandeiros e gandeiras 
non é suficiente a mera capacita-
ción para o desenvolvemento pro-
fesional, senón que necesitan uns 
coñecementos técnico-económicos 
específicos que lles permitan desen-                                                            
volver unha mentalidade empresa-
rial e ser capaces de lograr explo-
tacións rendibles e competitivas, 
aplicando a innovación á práctica 
diaria da actividade gandeira, a 
fin de aumentar a produtividade e 

a calidade dos produtos, adaptán-
doos ás demandas da sociedade. 

Neste contexto, ao longo de toda a 
xeografía española esténdese unha 
ampla rede de centros de formación 
profesional que ofertan titulacións 
da rama agraria. Algúns destes estu-
dos contan con módulos específicos 
relacionados coa produción de leite, 
a produción gandeira ecolóxica, ma-
quinaria e instalacións gandeiras, 
xestión de produción animal etc. 

Na web www.todofp.es do Minis-
terio de Educación e Formación Pro-
fesional pódese ter acceso a todos 
os cursos dispoñibles e aos centros 
educativos nos que se imparten. 

Nun mundo en constante transformación e dominado pola innovación tecnolóxica, a aprendizaxe de novas 
formas de facer as cousas resulta primordial en todos os ámbitos produtivos, unha realidade á que o sector 
agropecuario non é alleo e á que os centros de formación tratan de dar resposta cuns programas educativos 
adaptados ao contexto social, económico, territorial e ambiental de cada zona. 
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CENTROS FORMATIVOS DE  
REFERENCIA NA CORNIXA CANTÁBRICA 
CFEA DE SERGUDE, BOQUEIXÓN  
(A CORUÑA) 
O Centro de Formación e Experi-
mentación Agroforestal (CFEA) de 
Sergude –adscrito á Axencia Galega 
de Calidade Alimentaria (Agacal) da 
Consellería do Medio Rural– conta 
cunha variada oferta dentro da for-
mación profesional da rama agraria 
e forestal, entre a que destaca o Grao 
Superior en Gandería e Asistencia 
en Sanidade Animal, cuxa demanda 
actual supera amplamente as prazas 
dispoñibles, e o Grao Medio en Pro-
dución Agroecolóxica, implantado o 
ano pasado, co que tratan de formar 
a profesionais que ocupen o nicho 
económico da produción agrícola e 
gandeira ecolóxicas, cada vez máis 
solicitadas por un crecente perfil de 
produtores e consumidores social e 
medioambientalmente responsables. 

Obxectivos da formación 
O centro ten como obxectivo darlle res-
posta ás necesidades do sector, contri-
buíndo a mellorar a súa competitivida-
de e sustentabilidade económica, social 
e ambiental, a través de dúas vías: 

PRINCIPAIS CICLOS FORMATIVOS RELACIONADOS CO SECTOR LÁCTEO

Grao Medio 
de Produción 
Agropecuaria

A través deste ciclo realízanse actividades encamiñadas á obtención de produtos e 
subprodutos agropecuarios segundo criterios de calidade e rendibilidade, realizando 
operacións de produción e de mantemento das instalacións e dos equipamentos, conforme 
á lexislación de protección ambiental, de prevención de riscos laborais, de benestar animal e 
de seguridade alimentaria.

Grao Medio 
de Produción 
Agroecolóxica

Neste ciclo realízanse actividades encamiñadas á obtención de produtos agropecuarios 
ecolóxicos con técnicas agrícolas e gandeiras, para a mellora da biodiversidade e da 
estabilidade do medio, así como da fertilidade do solo, en condicións de calidade e 
aplicando a regulamentación de produción ecolóxica, de benestar animal, de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental.

Grao Superior 
de Gandería e 
Asistencia en 
Sanidade Animal

A través deste ciclo apréndese a xestionar a produción gandeira e a realizar traballos 
especializados de apoio a equipos veterinarios, programando e organizando os recursos materiais 
e humanos dispoñibles e aplicando os plans de produción, calidade, sanidade e benestar animal, 
prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación vixente.

Fonte: Consellería do Medio Rural

1.  Formando a futuros profesionais 
do sector agrario a través dunha 
educación integral regulada co 
fin de conseguir a súa inserción 

profesional grazas ao autoem-
prego ou como asalariados, po-
sibilitando o traspaso xeracio-
nal nas explotacións. 

Tel. +34 982 227 165
www.duranmaquinaria.com

Síguenos en:

��Su tecnología innovadora permite ahorrar 
hasta un 30 % de fertilizante en comparación 
con una abonadora de doble disco tradicional
��Ancho de trabajo de 10 a 24 m (línea S) y de 
18 a 45 m (línea M)
��Capacidad de la tolva de 900 a 2.000 l (línea 
S) y de 1.500 a 4.200 l (línea M)
��Las versiones M36 E, M36 S y M42 ISO 
disponen de tecnología ISOBUS, que permite 
adaptar la dosificación en función de la 
velocidad del tractor y de las características de 
flujo del fertilizante empleado
��Control del ancho de trabajo mediante 8 
secciones o 16 secciones (modelo M 42 ISO)
��Máxima uniformidad de distribución
��Ajuste sencillo e intuitivo

Abonadoras de última generaciónDCM
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2. Contribuíndo á capacitación pro-
fesional, técnica e de xestión dos
profesionais en activo, a cal lles
facilite a súa adaptación aos no-
vos retos do sector, a través de
actividades de formación conti-
nua e de transferencia de coñe-
cementos e innovación desen-
volvidas dentro dos respectivos
plans de formación e transferen-
cia tecnolóxica, financiados polo
Feader.

Metodoloxía de traballo 
Os principais trazos distintivos do 
CFEA de Sergude son a súa base 
territorial e as súas instalacións. 
As case cen hectáreas de terreo 
agrícola e forestal permiten o des-
envolvemento dunha explotación 
mixta (vacún de leite, cabalar, culti-
vos forraxeiros...) coas pertinentes 
instalacións asociadas (talleres de 
maquinaria, establos, sala de muxi-
do...), onde os alumnos e as alumnas 
aprenden dunha maneira eminen-
temente práctica, orientados polo 
profesorado e polos profesionais que 
atenden a explotación. 

Para que a formación sexa integral 
e beba do campo profesional e das 
experiencias innovadoras do sector, 
o centro ábrese ao exterior a través
de actividades incluídas nas progra-
macións dos módulos de cada ciclo
formativo (visitas técnicas a empre-
sas e centros de investigación e in-
novación, participación en eventos
sectoriais, charlas de profesionais
externos etc.).

Incorporación ao programa Erasmus+ 
O próximo curso, o CFEA de Sergu-
de incorporarase ao programa Eras-
mus+, co que o alumnado do ciclo 
superior poderá completar a súa 
formación nun país europeo a través 
dun programa de intercambio. Desta 
forma, aqueles alumnos que o dese-
xen poderán solicitar unha bolsa da 
Unión Europea para realizar as prác-
ticas en empresas asociadas á súa 
formación, ou ben, unha vez finaliza-
dos os seus estudos, poderán afian-
zar coñecementos no estranxeiro a 
través dun programa de intercambio. 

Oferta formativa curso 2020-2021 
Para o próximo curso ofértanse as 
seguintes prazas: 
• Grao Medio de Produción Agrope-

cuaria: 20

na especialidade de Administración 
e Xestión de Empresas Agrarias e, a 
partir de 2002, coa nova lexislación 
educativa, implantáronse os ciclos 
formativos de grao medio e de grao 
superior, ademais da Educación Se-
cundaria Obrigatoria. 

Obxectivos da formación 
O obxectivo da EFA Fonteboa é a 
promoción do medio rural a través 
da formación das persoas, isto é, 
capacitalas para que emprendan no 
propio territorio poñendo en valor 
as súas potencialidades: especializa-
ción e diversificación agraria, trans-
formación agroalimentaria, servizos 
asociados ás producións etc. 

Metodoloxía educativa: a Alternancia
O que fai diferente á EFA Fonteboa é 
a súa metodoloxía educativa, a Alter-
nancia, que supón un cambio radical 
de perspectiva respecto ao sistema 
convencional.  

• Grao Medio de Produción Agroeco-
lóxica: 15

• Grao Medio de Conservación e Apro-
veitamento do Medio Natural: 25

• Grao Superior de Gandería e Asis-
tencia en Sanidade Animal: 22

 Apertura do prazo para a solicitude de prazas: 
segunda quincena de xuño. 

Claves da formación orientada á 
produción de leite 
Os alumnos prepáranse para dúas 
realidades laborais distintas: o auto-
emprego e o traballo asalariado. 

En relación ao autoemprego, unha 
das claves destes estudos é conse-
guir que sexan capaces de definir o 
modelo de explotación que máis se 
axusta ás súas necesidades e condu-
cila de acordo aos obxectivos de ren-
dibilidade, sustentabilidade ambien-
tal, benestar animal e produción de 
calidade. Neste sentido, o alumnado 
fórmase para realizar unha correcta 
xestión técnico-económica da explo-
tación e adéstrase no uso de ferra-
mentas informáticas que axudan a 
tomar decisións; así mesmo, incúl-
caselles o emprego de enerxías re-
novables e de sistemas de produción 
respectuosos co medio ambiente e co 
benestar animal. 

Os alumnos tamén adquiren as 
habilidades esenciais precisas para 
un traballador ou traballadora de 
granxa, cando se pretenden bos re-
sultados económicos e producións 
de calidade. Así, deben estar adecua-
damente cualificados para o manexo 
do gando, o muxido, a inseminación, 
a alimentación, o manexo de maqui-
naria... destrezas necesarias tanto 
na propia explotación coma no tra-
ballo por conta allea. 

CENTRO DE PROMOCIÓN RURAL - EFA 
FONTEBOA, CORISTANCO (A CORUÑA) 
Este centro inicia a súa andaina en 
1975, ano no que se empeza a im-
partir a Formación Profesional Agra-
ria de primeiro grao na especialida-
de de Explotacións Agropecuarias. 
Anos máis tarde ampliouse a FP-2 

FORMACIÓN CONTINUA  
DO SECTOR LÁCTEO EN GALICIA
A formación agraria en Galicia, que se realiza 
a través da Axencia Galega de Calidade Ali-
mentaria (Agacal), vertébrase en dúas liñas de 
actuación: a formación regulada (Formación 
Profesional) e a formación continua do sector.  

A formación continua consiste nunha serie de 
cursos programados pola Consellería do Medio 
Rural para mellorar a capacitación profesio-
nal, técnica e de xestión dos profesionais 
do campo, coa finalidade de incrementar a 
competitividade das explotacións e empresas 
agrarias galegas.  

Neste ámbito cabe destacar o Curso de In-
corporación á Empresa Agraria, formación 
esixible para poder percibir as axudas á insta-
lación dirixidas a agricultores mozos (de 18 a 
40 anos), que se incorporan como titulares ou 
cotitulares a unha explotación agraria, segun-
do as bases reguladoras das achegas para a 
mellora da eficacia sustentable das explota-
cións agrarias e para a incorporación de novos 
activos agrarios.  

Tamén en formación continua encaixan os 
cursos que se imparten con financiamento 
Feader a través das circulares de formación e 
transferencia. 

 O alumnadO fórmase para realizar unha cOrrecta 
xestión técnicO-ecOnómica da explOtación e adéstrase 
nO usO de ferramentas infOrmáticas que axudan a 
tOmar decisións
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Eficiencia y concepto 
de transmisión.
• DYNAMIC POWER: Ahorro de hasta un 
 10% de diésel.

• Concepto de transmisión como mínimo 
 un 5% más eficiente que la competencia.

Fiabilidad.

• Tecnología y componentes madurados.

• Paquete de equipamiento PREMIUM LINE.
 Aguanta 3.000 horas. Garantizado.

• CLAAS SERVICE en el mundo entero, 
 ¡también de noche!

Acondicionado del 
material de cosecha.
• SHREDLAGE® CORN CRACKER original. 
 Hasta un litro más de rendimiento lácteo 
 diario con un alimento mejor acondicionado.

La JAGUAR marca las pautas.

Imparable.

Únicamente quien se mantiene en movimiento y se sigue desarrollando, es capaz de mantener 
su posición líder. Por lo tanto 40.000 picadoras fabricadas no es motivo para relajarse, sino nuestra 
motivación para facilitarle el trabajo también en el futuro. Porque lo que realmente importa es usted.

40000jaguar.claas.com
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Consiste na combinación de pe-
ríodos de formación na escola con 
outros no medio profesional, nunha 
formación profesional dual. Non hai 
finca de prácticas na escola; os mo-
zos en formación practican nas pro-
pias explotacións ou noutras entida-
des coas que se establecen acordos 
de colaboración. 

Catro son os elementos claves para 
o desenvolvemento desta metodo-
loxía: os profesores, os profesionais, 
a familia e, por suposto, o alumno. 

A función do profesor non é trans-
mitir coñecementos, senón ensinar 
a aprender e propiciar situacións de 
aprendizaxe: períodos de práctica 
profesional, visitas técnicas, participa-
ción de expertos, impartición dos pro-
gramas das diferentes materias etc. 

O responsable da Alternancia, como 
profesional e en coordinación co cen-

tro, acolle o alumno na súa empre-
sa durante un período determinado 
para a adquisición de capacidades, 
habilidades e destrezas, así como 
para a mellora en actitudes, coñe-
cemento do ambiente profesional e  
madurez persoal. 

Os pais dos alumnos, ademais de 
exercer a súa ineludible función edu-
cativa, poden inducir e facilitar as 
aplicacións prácticas na propia ex-
plotación, ao mesmo tempo que rea-
lizan orientación profesional. 

Trátase dun sistema innovador, 
integrador e esixente para todos 
os axentes implicados. Da respos-

ta e o compromiso de cada parte 
dependen a eficiencia do sistema e  
os resultados. 

Oferta formativa curso 2020-2021 
No referente a Formación Profesio-
nal, a oferta inclúe: 
•	Grao Medio de Produción Agrope-

cuaria (30 prazas) 
•	Grao Superior de Gandería e Asis-

tencia en Sanidade Animal (20 
prazas)

•	Grao Superior de Paisaxismo e 
Medio Rural (20 prazas) 

•	Grao Superior de Xestión Forestal 
(modalidade semipresencial)  

MÁSTER EN ENXEÑERÍA AGRONÓMICA
ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO (USC) 

O Máster en Enxeñería Agronómica impártese desde o curso académico 2013/2014 na Escola Politécnica 
Superior de Lugo, no Campus Terra da Universidade de Santiago de Compostela. 

Desenvólvese ao longo de dous cursos e consta de 100 créditos ECTS que inclúen toda a formación teórica e 
práctica que o alumnado debe adquirir para a obtención do título. 

O obxectivo do Máster é a formación de técnicos superiores capacitados para proxectar, planificar, organizar, 
dirixir e controlar os sistemas e procesos produtivos desenvolvidos no sector agroalimentario, incluíndo as 
infraestruturas e instalacións necesarias para o desempeño eficiente das devanditas actividades produtivas, 
todo iso nun marco de protección e conservación do medio ambiente e de desenvolvemento e mellora do 
medio rural. Os estudantes que egresen do Máster serán profesionais preparados para o exercicio da profe-
sión regulada de Enxeñeiro Agrónomo e saberán manexar os recursos naturais renovables de forma racional. 

O primeiro ano consta de 60 créditos ECTS obrigatorios organizados en catro módulos: Tecnoloxía e Planifi-
cación do Medio Rural (20 ECTS), Tecnoloxía da Produción Vexetal e Animal (20 ECTS), Tecnoloxía das Indus-
trias Agroalimentarias (10 ECTS) e Xestión e Organización de Empresas Agroalimentarias (10 ECTS). 

O segundo ano os estudantes poderán cursar un módulo de especialidade de 18 créditos ECTS, terán que 
realizar unha práctica externa obrigatoria de 10 ECTS e presentar o Traballo Fin de Máster de 12 ECTS. 

DATOS DESTACABLES 
•	 25 prazas 
•	 Apertura do prazo de matrícula: 2 de outubro 
•	 Ensino presencial 
•	 Especialidade en Produción de Leite (opcional) 
•	 Docencia en quenda de mañá (primeiro curso) e en quenda de tarde (especialización en Produción de Leite) 
•	 Prácticas externas obrigatorias 
•	 Permite o acceso á etapa de Tese aos Enxeñeiros Técnicos 
•	 Programas de intercambio con universidades estranxeiras 

Máis información en www.usc.gal/es/centros/eps/ 

 O que fai diferente á 
efa fOntebOa é a súa 
metOdOlOxía educativa, 
a alternancia, que supón 
un cambiO radical de 
perspectiva respectO aO 
sistema cOnvenciOnal

vp018_formacion_galego_silvia.indd   30 29/06/2020   14:23:14



¡S
íg

ue
no

s e
n Facebook y entra en el sorteo

de un fantástico chaleco!

elmegasantacomba

vp018_pub_elmega_veran.indd   31 19/06/2020   12:50:24



32 | Vaca Pinta n.º 18 | 06.2020

F O R M A C I Ó N

Prazo e procedemento de matrícula
Pola especificidade deste modelo edu-
cativo, o procedemento habitual é so-
licitar unha entrevista para coñecer o 
centro e a organización da formación, 
así como para orientar sobre o proxec-
to profesional do alumno.

 O calendario dos procesos de matrícula deter-
mínao a Consellería de Educación e habitualmen-
te iníciase a partir da segunda quincena de xuño.

Programas de formación continua
Os programas de ensino regula-
do son o elemento estruturante da 
formación, pero a estes asócianse 
outros de formación continua que 
veñen completalos e complementa-
los e a dar resposta ás demandas 
e necesidades de cualificación e ac-
tualización profesional das persoas 
do territorio. Ademais, organízanse 
xornadas, viaxes técnicas, cursos es-
pecíficos... xestionados polo propio 
centro ou en colaboración con ou-
tras entidades. 

Integración europea 
Os alumnos teñen a posibilidade de 
realizar estadías no estranxeiro para 
descubrir e analizar outras realida-
des profesionais. Nos últimos anos 
estas actividades intégranse no pro-
grama Erasmus+. Tamén hai outras 
posibilidades de mobilidade, como o 
programa Galeuropa, para os alum-
nos que terminan a formación. Á súa 
vez, EFA Fonteboa tamén recibe a 
estudantes estranxeiros que realizan 
estancias en explotacións ligadas á 
escola e supoñen un enriquecemen-
to para todos, profesores e alumnos. 

IES LUCES, COLUNGA (ASTURIAS) 
Este centro educativo foi creado 
en 1951 pola entón denominada 
Obra Sindical de Colonización como 
granxa-escola para a formación dos 
agricultores e gandeiros asturianos. 
Por esta razón, está situado en pleno 
medio rural, nunha finca dividida en 
dúas pezas que abarcan un total de 
52 hectáreas. 

A día de hoxe, a súa oferta forma-
tiva inclúe ESO, Bacharelato e For-
mación Profesional da rama agraria: 
Grao Medio de Xardinería e Flore-
ría, Grao Medio de Produción Agro-
ecolóxica, Grao Superior de Xestión 
Forestal e do Medio Natural e Grao 
Superior en Gandería e Asistencia en 
Sanidade Animal. 

Obxectivos da formación 
Desde o punto de vista dos ensinos 
agrarios, o obxectivo principal do 
centro é incrementar os niveis de 
profesionalización do sector como 
vía para a reactivación e o desen-
volvemento do medio rural a tra-
vés da incorporación de tecnoloxías 
emerxentes na práctica docente, 
o desenvolvemento de proxectos 
de investigación en colaboración 
con empresas punteiras do sector 
agroambiental e, en definitiva, a 
formación de técnicos ben prepa-
rados tanto en técnicas agrogan-
deiras como en xestión económica, 
todo iso vinculado ao mantemento  
dunha actividade agraria susten-
table que, ademais de producir ali-
mentos e bens e xerar actividades, 
rendas e empregos, contribúa á con-
servación da biodiversidade e á loita 
contra o cambio climático. 

Metodoloxía de traballo 
O IES Luces incorpora as últimas 
tecnoloxías na formación dos futuros 
técnicos e utiliza metodoloxías ac-
tivas de aprendizaxe que sitúan ao 
alumnado como protagonista, é dicir, 
céntrase no alumno e na súa capaci-
tación nas competencias propias de 
cada módulo profesional. 

O traballo desenvolvido na aula 
contextualízase en situacións reais 
de traballo, grazas ás prácticas que 
se realizan na explotación agrogan-
deira do centro e ás visitas técnicas, 
permitindo que o alumnado teña 
unha experiencia similar ao mundo 
laboral. As vantaxes que ofrecen es-
tas metodoloxías para os alumnos, 
ademais de facilitar a súa aprendi-
zaxe, son a motivación e a partici-
pación no seu proceso de formación. 
Neste sentido, cabe destacar que to-
das as titulacións se ofertan en mo-
dalidade ordinaria e dual. 

 Os alumnOs sOn 
fOrmadOs para ser Os 
traspasOs xeraciOnais 
das explOtacións
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Integración en programas euro-
peos e outras colaboracións 
No centro desenvólvese o progra-
ma Erasmus+ con mobilidade de 
estudantes de FP a centros educati-
vos agrarios e a empresas da Unión 
Europea. A isto súmase a colabora-
ción con empresas en proxectos de 
innovación como o de “Aplicación 
de drons na agricultura e a gan-
dería” e o de “Uso de microalgas 
para a redución dos residuos gan-
deiros”. 

Oferta formativa curso 2020-2021 
Referente a Formación Profesional 
relacionada co sector lácteo, a ofer-
ta inclúe: 
•	Grao Medio de Produción Agroeco-

lóxica (30 prazas) 
•	Grao Superior de Gandería e 

Asistencia en Sanidade Animal 
(25 prazas). 

 A apertura do prazo de matrícula, que esta-
blece a Consellería de Educación do Principado, 
prevese para finais do mes de xuño. 

CIFP LA GRANJA, HERAS (CANTABRIA) 
Este centro leva impartindo forma-
ción agraria desde os anos 50, pois 
estaba integrado no IES La Granja 
ata hai seis anos, cando asumiu ex-
clusivamente a oferta educativa de 
formación profesional agraria, tanto 

na modalidade de FP Inicial como de 
FP para o Emprego. 

Obxectivos da formación 
Un dos principais obxectivos do CIFP 
La Granja é manterse como centro de 
referencia na formación agraria, de-
senvolver accións de innovación edu-
cativa, traballar e colaborar na inves-
tigación con outras institucións públi-
cas e privadas, actualizar e traballar 
coas novas tecnoloxías da informa-
ción e a comunicación e aumentar a 
oferta formativa para o sector. 

Metodoloxía de traballo 
A súa metodoloxía está vinculada a 
plans de traballo nos que interac-
túan varios axentes. Ademais da di-
rección propia do centro, manteñen 
coordinacións cun consello social, 
no que participan representantes 
das administracións de educación e 
emprego, representantes do profeso-
rado do centro e axentes sociais e or-
ganizacións empresariais de Canta-
bria. Doutra banda, dispoñen dunha 
comisión técnica, cos diferentes de-
partamentos do CIFP. Con todos eles 
apróbase un Plan de Traballo Anual, 
que contempla non só temas didác-
ticos e pedagóxicos, senón tamén a 
participación en proxectos dentro ou 
fóra do centro, vinculados no posible 
con toda a comunidade educativa de 
forma activa e participativa. 

Oferta formativa curso 2020-2021 
No referente a Formación Profesio-
nal, a oferta inclúe: 
•	Grao Medio en Produción Agrope-

cuaria (30 prazas) 
•	Grao Medio en Produción Agroeco-

lóxica (30 prazas) 
•	Grao Superior en Paisaxismo e 

Medio Rural (30 prazas) 
•	Grao Superior en Gandería e Asis-

tencia en Sanidade Animal (20 
prazas) 

•	Certificados de Profesionalidade 
do Servizo Cántabro de Emprego

 
 O prazo de solicitude de prazas ábrese o 1 de 

xullo. Tras ser admitidos, o prazo de matrícula 
prevese para finais de xullo. 

Unha granxa para a formación 
O centro conta cunha explotación de 
gando frisón de 50 animais, entre as 
vacas en produción e a recría, cuxa 
alimentación está relacionada co 
pastoreo, os silos de millo, os silos de 
herba e os pensos concentrados. 

Os alumnos e profesores relaciona-
dos cos módulos formativos relativos á 
produción de leite, xestión da produ-
ción animal, control da reprodución e 
cría, asistencia veterinaria, saneamen-
to ou bioseguridade teñen esta granxa 
como referencia e desenvolven nela as 
súas horas prácticas, de gran impor-
tancia. Ademais, disponse de maqui-
naria e equipos, instalacións gandei-
ras, laboratorio, equipos informáticos 
e unhas fincas que suman unhas 70 
hectáreas. Actualmente incorporaron 
en estudo unha raza autóctona de 
Cantabria en perigo de extinción, que é 
a Roja pasiega, produtora de leite rico 
en graxas.

Saídas profesionais 
A pesar da situación do sector nal-
gunhas ocasións, os alumnos son 
formados para ser os traspasos xe-
racionais das explotacións familiares 
ou as incorporacións novas ao mun-
do agrogandeiro. Outros diríxense 
a opositar ao sector público ou ben 
continúan a súa formación en Enxe-
ñería Agrícola ou en Veterinaria. 
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Avelino Souto conta cunha 
explotación de vacas de leite 
con 100 animais en total e 
unhas 50 vacas en produción. 

Como xurdiu o teu primeiro contacto 
con Fonteboa? 
Rematei os estudos obrigatorios, como 
fai todo o mundo, e logo coñecín o centro 
porque estudaba alí un amigo meu. 

Estudei o Grao Medio en Producións 
Agropecuarias e posteriormente fixen o 
Grao Superior de Gandería e Asistencia 
en Sanidade Animal. 

Que viaxes te marcaron máis? 
Houbo moitas viaxes, pero sen dúbida a 
que me marcou para sempre, e que vou 
lembrar toda a miña vida, foi a viaxe ao 
Canadá. Estiven a vivir alí seis meses 
cunha familia, todos os días entre vacas 
e xa non só me quedo co que aprendín, 
senón tamén co cariño que lle colles a 
unha familia coa que vives seis meses. 

Que profesionais che ensinaron máis? 
O profesional que máis me impactou foi 
Alonso Iglesias, de SAT Iglesias, onde 
fixen as primeiras prácticas e onde 
vin unha explotación profesional como 
nunca vira, quizais unha das mellores 
explotacións que coñezo, tanto no que se 
refire a manexo como a rendibilidade. 

Que che achegou Fonteboa a nivel 
persoal e profesional? 
Achegoume os estudos académicos e, 
sobre todo os primeiros anos, a expe-
riencia de vivir con xente descoñecida. 
Compartes a vida desde o luns ás 9 da 
mañá ata o venres cos compañeiros e 
acabas tendo unha pequena familia. 
Lévaste uns amigos e uns recordos que 
quedan aí para sempre. 

A nivel profesional achegoume outra 
visión grazas á súa metodoloxía, a Al-
ternancia, moito máis centrada en prác-
ticas, en viaxes... e iso noutros colexios 
non o hai. 

A gandería familiar de  
Manuel Fernández ten 190 
vacas en muxidura, das cales 
115 se moxen en robot e ou-
tras 75 en sala. 

Se tiveses que definir cunha frase o 
primeiro ano en Fonteboa, que dirías? 
Diría que o profesorado pon moita aten-
ción nos nosos estudos e nas cousas do 
día a día para facernos mellores persoas 
e mellores profesionais nun futuro. 

Que che achegou persoalmente? 
As prácticas foron unha das cousas coas 
que máis aprendín. Leveinas a cabo 
nunha empresa de servizos agrícolas. As 
do estranxeiro non puideron ser posibles 
por culpa da pandemia provocada polo 
coronavirus. Nas clases tamén aprende-
mos moito, porque os profesores invo-
lúcranse connosco e fan todo o posible 
para ensinarnos cousas novas. 

Como esperas que vai ser o impacto da 
formación na túa granxa?
Creo que vai ser moi positivo tanto a ni-
vel agrario como a nivel gandeiro, xa que 
aprendín unha infinidade de cousas que 
non sabía e todo o que me ensinaron na 
teoría estouno aplicando aquí na granxa, 
como os cursos de inseminación e as 
análises de terras, por exemplo. Estou a 
formarme e tentarei ser un bo gandeiro 
como o meu pai ou mesmo mellor. 

Cal vai ser a túa traxectoria  
de formación? 
Teño pensado acabar o ciclo medio e, 
se me dan a oportunidade, comezarei o 
ciclo superior. Despois incorporareime 
á explotación, pero antes pode ser que 
vaia a traballar a fóra para saber como 
se sente un sendo empregado e despois 
saber como tratar ben aos meus traba-
lladores. 

Ten dúas explotacións fa-
miliares: Granxa O Caxigo, 
gandería de vacún de leite de 
raza Holstein cuns 40 animais 
en muxidura e un total de 75 
cabezas, e Gandeiría Denoei-
ro, con 90 cabezas de gando 
Rubia Galega. 

Como influíu a familia na túa forma-
ción e nos teus plans de futuro?
Nacín e crieime nunha granxa con 
animais e sempre foi a miña paixón. 
Sempre tiven claro que o meu futuro 
sería no rural e na gandería. 

Ao ir collendo máis experiencia con 
este curso e ver a carreira do meu irmán 
(agrónomo de profesión) a verdade é que 
todo me impulsou a estudar Veterinaria, 
que é o que sempre me gustou, para 
poder dedicarme nun futuro ao que teño 
na casa. 

Cal foi a experiencia que máis che 
impactou dos dous anos vividos  
en Fonteboa? 
O Erasmus+, en Irlanda, no que puiden 
coñecer moito máis o sistema en exten-
sivo. Coidan moito máis ese sistema que 
en Galicia, pois cada vez se está perden-
do máis. Realmente si que me impactou 
ter esa experiencia para poder ver o polo 
oposto ao que facemos aquí actualmente. 

Como describirías o teu paso pola EFA? 
Permitiume estar en contacto con moitas 
empresas, con moitos gandeiros e con 
sistemas totalmente diferentes, ademais 
de coñecer o mundo da gandería desde 
moitos puntos de vista. O que máis me 
gusta da EFA Fonteboa é o modelo da 
Alternancia, pois temos moitísimas 
charlas con empresarios, moitas visitas 
de formación e isto permíteche estar en 
contacto con todos. 

Como enfocas o teu futuro próximo? 
A miña intención é entrar na carreira 
de Veterinaria este ano e teño en mente 
poder incorporarme á explotación fami-
liar, facer algún proxecto para aumentar 
a nave da gandería de leite, que é a que 
está un pouco máis antiga, e ser o tras-
paso xeracional para a granxa familiar.

Experiencias na EFA Fonteboa
“Tes a  
posibilidade de  
coñecer a moitos 
profesionais”

Avelino Souto 
Ganadería Midón (Lalín)

“Todo o que me  
ensinaron na teoría 
estouno aplicando 
aquí na granxa”

Manuel Fernández 
SAT Pedrolas (Castroverde)

“Sempre tiven claro  
que o meu futuro sería 
no rural e na gandería”

Nerea Aneiros 
Granxa O Caxigo e Gandeiría 
Denoeiro (Moeche)
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