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Institut Ramon Turró i Darder
El professorat del Departament de formació agrària
de l’Intitut Ramon Turró i Darder de Malgrat de
Mar. Professors del cicle de grau mitjà de Producció
Agroecològica: Laura Comí, Xavi Fontanet i Glòria
Torret i professora del Programa de Formació i
Inserció (PFI) Agropecuari: Marta Duran.

Quin cicle curseu al vostre centre de la família agrària?
Al nostre centre cursem el CFGM de Producció
Agroecològica. Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi
ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa
de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en
un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
El centre ofereix la possibilitat de cursar el cicle en
Modalitat dual amb una totalitat de 970 hores de
formació en empresa.
El cicle té els continguts de: Fonaments agronòmics, Fonaments zootècnics, Implantació de cultius
ecològics, Taller i equips de tracció, Infraestructures
i instal•lacions agrícoles, Principis de sanitat vegetal,
Producció vegetal ecològica, Producció ramadera
ecològica, Maneig sanitari de l'agrosistema, Comercialització de productes agroecològics, Formació i
orientació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora, Síntesi, Anglès tècnic i Formació en centres de
treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, que equival
a un curs acadèmic. S'adrecen a alumnes que no
superen l’ESO i tenen com a objectiu el retorn al sistema educatiu o bé la inserció laboral.
Els continguts s’hi tracten tenen dues parts diferenciades. Per una banda, els Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores): Operacions Auxiliars
de Preparació del Terreny, Plantació i Sembra de
Cultius, Operacions auxiliars d’Obtenció i Recol•lecció de Cultius, Operacions Auxiliars de Maneig de
la Producció en Explotacions Ramaderes i Manteniment d’Instal•lacions, Projecte Integrat, Formació
Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals, Formació
Pràctica en Empreses (mínim 180 hores).
Per altra banda, els Mòduls de formació general
(entre 295 i 345 hores): Estratègies i Eines de Comunicació, Entorn Social i Territorial, Estratègies i Eines
Matemàtiques, Incorporació al Món Professional i
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores).

A l’institut també es cursa el PFI d’Auxiliar d’Activitats Agropecuàries. Aquests estudis capaciten per
dur a terme tasques auxiliars en cultius agrícoles i
en explotacions ramaderes.
Per més informació, podeu accedir a: http://pae.iesmalgrat.cat o http://pae.gencat.cat/ca/formacio/cicles-formatius/grau-mitja-produccio-agroecologica/
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Quines sortides laborals té?
Les sortides professionals del cicle formatiu de
Producció Agroecològica són les de: treballador/a
qualificats per compte d'altri sector agrari ecològic, professional d’agricultura ecològica, professional de ramaderia ecològica (inclosa l’apicultura i la
producció d’ous i llet), planterisme ecològic i operacions amb maquinària agrícola i ramadera.
El cicle també ofereix la possibilitat de continuar estudiant i accedir a cicles formatius de grau superior
de la mateixa família.

A quin perfil d'alumne van adreçats?
A qualsevol alumne interessat que pugui accedir
a cicles formatius de grau mitjà. Habitualment, hi
ha diferents perfils: persones que a casa tenen una
explotació agrària familiar i que volen ser el futur
relleu generacional, a persones adultes que volen
reorientar la seva activitat professional cap a un
projecte agroecològic i a persones joves que, sense
tenir una idea clara de a què es volen dedicar, tenen
interès per l’activitat agrària pel fet que és realitza
a l’aire lliure i que la formació els permet adquirir
habilitats i coneixements pràctics.

Com és el dia a dia del vostre centre?
Procurem que sigui una combinació de sessions
pràctiques amb teòriques per tal que no resulti
massa feixuc pels alumnes. A més, sempre intentem que els alumnes facin els mòduls professionals el més pràctics possibles, tant els que són més
teòrics, on es procura combinar la teoria amb petites pràctiques ja siguin a la mateixa aula, al laboratori o, si cal, a la finca, perquè així als alumnes els
resulti més fàcil assimilar els continguts; com en els
mòduls professionals pràctics, que es duen a terme a la mateixa finca encara que, algunes vegades,
també es facin sessions teòriques a l’aula o la mateixa finca abans de la realització de les feines.
Les aules del CFGM de producció agroecològica estan situades en un edifici separat del principal. Hi
ha dues aules, una pel primer curs i una pel segon
equipades amb ordinadors, projector, connexió a
internet, etc.

A la finca també es disposa d’un petit espai per si
cal fer alguna sessió teòrica.
Els alumnes de primer fan pràctiques a les empreses del sector durant els mesos de juny i juliol. Els
alumnes de segon que realitzen la formació dual
combinen dies d’estada a l’empresa que els acull en
dual amb dies d’assistència a l’institut.

Participeu en algun projecte més enllà del
centre, com poden ser intercanvis europeus,
convenis amb empresa més enllà de la FCT?
El nostre cicle es va iniciar a l’institut Ramon Turró
i Darder el curs 2019/2020 i, de moment, hem de
centrar els esforços en consolidar-lo. No obstant,
participem en les convocatòries de l’Espai Rural de
la Baixa Tordera, del que ens considerem fruit de la
seva proposta al Departament d’Educació.
Pel que fa al Departament d’Educació, ens coordinem amb la xarxa de la família professional agrària i
amb la Xarxa de centres de formació Dual territorial.
Aquest any, amb alguns alumnes de segon curs
hem començat la formació Dual a empreses. És
una modalitat de l'FP on l'estudiant també esdevé
aprenent, de manera que combina la formació en
el centre educatiu amb l'activitat en una empresa.
Durant l'estada formativa a l’empresa l'alumne porta a terme tasques acordades entre l'empresa i el
centre educatiu. L’objectiu d’aquest tipus de formació és poder proporcionar a les empreses personal
adequadament qualificat per a les seves necessitats.

La formació dual proporciona a
les empreses personal
adequadament qualificat per a
les seves necessitats
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A la pràctica, hi ha més nois que noies? Per verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, la producció en viver i per prograquin motiu?
Si, tant en el grup de primer com en el de segon la
presència de nois és bastant superior al de noies.
La Formació Professional (FP) és l'etapa de l’itinerari educatiu on més es posen de manifest els estereotips de gènere. L’FP és una modalitat formativa
que, a l’imaginari social, és per a nois. Moltes vegades es deu a què el nom del cicle ja porta el gènere
associat per els imaginaris col•lectius: mecànic, secretària, perruquera, pagès, etc. A més, les dades de
què es disposa així ho demostren, ja que als cicles
d’estètica i imatge personal, el nombre de dones és
superior al 90%, mentre que als cicles de mecànica, electrònica o agrària, les noies amb prou feines
arriben al 5%, segons les dades del RALC (registre
d’alumnes de Catalunya).
També hi ha diverses teories que expliquen que les
dones en general obtenen millors notes que els homes en tot el cicle educatiu. Un tant per cent més
elevat de dones aconsegueix el títol de batxillerat.
Això també pot afavorir que hi hagi menys dones
a cicles formatius perquè la majoria d’elles opta a
cursar estudis universitaris.

Quins altres cicles inclou aquesta família
professional? Per a què formen?
La família professional agrària inclou 12 cicles formatius de grau mitjà i grau superior com ara: Activitats eqüestres, Aprofitament i conservació del medi
natural, Jardineria i floristeria, Producció agroecològica, Producció agropecuària perfil de producció
agrícola, Producció agropecuària perfil de producció ramadera, Gestió forestal i del medi natural, Paisatgisme i medi rural, Paisatgisme i medi rural perfil professional de gestió agropecuària, Ramaderia i
Assistència en sanitat animal.

mar, organitzar, supervisar treballs forestals.

A qui recomaneu cursar aquests estudis?
A tot aquell jovent interessat en temes rurals, conservació del medi, la cura i cria d’animals i plantes.
Als nois i noies que a casa són productors i volen
seguir a l’explotació familiar. A totes aquelles persones que són d’origen urbà però volen emprendre
projectes productius i de vida en l’àmbit agrari. A
totes aquelles persones que tinguin interès i sensibilitat cap a la natura i el medi rural, la seva cura i la
seva conservació.

Té futur la família professional agrària?
El sector primari ha estat un sector maltractat històricament per motius diversos i complexos, amb
sous baixos i poca formació. Tot i així, des de diversos sectors, s’ha volgut impulsar i trobar camins per
aconseguir una agricultura i ramaderia sostenible
econòmicament i ecològica.
Aquest darrer any, en el marc de la pandèmia mundial, ha mostrat de forma clara que, passi el que passi, la humanitat necessitem alimentar-nos i de com
d’estratègic és el sector primari per l’abastiment
alimentari de la societat. A més, quan bona part
de l’economia del país està passant per moments
complicats, els productors d’aliments, els pagesos i
tot el sector alimentari en general, passa per un bon
moment de consolidació i creixement.
Per altra banda, un altre repte majúscul que se’ns
presenta és el canvi climàtic. Tenir els coneixements i la sensibilitat és imprescindible per aquelles persones que s’encarreguen d’actuar i gestionar el medi natural.

Aquests cicles, que són de temàtiques i formacions
concretes, formen a futurs professionals tant en
l’àmbit de la producció agrícola, el turisme rural, la
jardineria i la gestió forestal.

Així doncs, podem afirmar que tenir professionals
ben formats en producció agrària, producció ramadera, gestió del medi i del paisatge, ens permetran
poder fer front a tots els reptes que se’ns plantegen
com a societat en les properes dècades.

La formació és àmplia i diversa: formen per a obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat
amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la
biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, per a donar suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials
i humans disponibles, per projectar jardins i zones

Aquest cicle formatiu és justament fruït de la demanda del sector agrari per a garantir el relleu generacional en una professió cada vegada més envellida. El retorn que ens han donat les empreses
agràries que han tingut alumnes en pràctiques ha
estat en general molt positiu.
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CONEIXEM LA FAMÍLIA PROFESSIONAL... AGRÀRIA
CICLES DE GRAU SUPERIOR

CICLES DE GRAU MITJÀ

• Activitats Eqüestres
• Aprofitament i conservació del medi natural
• Jardineria i Floristeria
• Producció Agroecològica
• Producció Agroecològica, perfil professional
de Producció Agrícola Ecològica
• Producció Agropecuària
• Producció Agropecuària, perfil professional
de Producció Agrícola
• Producció Agropecuària, perfil professional
de Producció Ramadera

• Gestió Forestal i del Medi Natural
• Paisatgisme i Medi Rural
• Paisatgisme i Medi Rural Rural, perfil professional Gestió Agropecuària
• Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

Sortides professionals relacionades amb aquesta família professional:
• Agent forestal o similar
• Guarda d'espais naturals
• Guia d'itineraris a cavall
• Encarregat de prevenció i seguretat en rutes i
esdeveniments eqüestres
• Dissenyador d'itineraris eqüestres fins a mitja
muntanya
• Auxiliar ferrador de bestiar equí
• Tractorista
• Podador
• Pelador de suro
• Especialista en treballs d'altura en els arbres
• Operador de màquines fixes i de premses per
fabricar productes de fusta
• Treballador en la cria de cavalls
• Empleat per a la cura i el maneig d’èquids i les
seves instal•lacions i per a la doma de poltres
• Monitor de campaments
• Aplicador de productes fitosanitaris
• Treballador qualificat en activitats forestals i en
aprofitaments de fustes, suro i llenyes
• Treballador d'hortes, vivers i jardins
• Jardiner en general
• Jardiner i cuidador de camps d'esport
• Treballador de parcs urbans i de jardins històrics
i/o botànics, en la instal•lació de jardins i zones verdes i en el manteniment i millora de jardins i zones
verdes
• Treballador/a en vivers
• Florista per compte propi o aliè

• Venedor de floristeria
• Agricultor ecològic
• Criador de bestiar ecològic
• Avicultor ecològic
• Apicultor ecològic
•Productor de llet ecològica i/o d'ous ecològics
• Criador de bestiar
• Coordinador d'unitats de prevenció i d'extinció
d'incendis forestals
• Encarregat d'empreses que facin tasques de lluita
contra plagues i malalties forestals
• Pràctic en treballs de topografía
• Treballador especialitzat en activitats de control
legal de depredadors o espècies invasores
• Encarregat del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs i de jardineria i restauració del paisatge
• Gestor de producció agrícola (convencional o
ecològica)
• Responsable de magatzem agrícola
• Encarregat o capatàs agrícola
• Tècnic en jardineria
• Dissenyador de zones enjardinades
• Encarregat d'explotació ramadera
• Assessor i supervisor per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions
eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia)
• Ajudant de veterinària
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INSERCIÓ LABORAL I ALTRES DADES RELACIONADES AMB ELS ESTUDIS DE LA
FAMÍLIA AGRÀRIA
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

48,84%

51,16%

85,71%

Inserció laboral

Continuen
els estudis

Relació entre la
feina que fan i els
estudis cursats

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

61,11%
Inserció laboral

27,78%

90,91%

Continuen
els estudis

Relació entre la
feina que fan i els
estudis cursats

(Dades extretes del document: “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2019”, del Departament d’Educació i el Consell
General de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya).

Notícies sobre FP (racó de lectura)
https://n9.cl/o8i9 https://n9.cl/6hvq7 https://n9.cl/ujtzq
https://n9.cl/rsleh https://n9.cl/3lu7 https://n9.cl/6pspo
https://n9.cl/72o0 https://n9.cl/iwlof https://n9.cl/6jphd
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