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Plan estratéxico da formación agraria en Galicia

Introdución

A través do Decreto 52/2018, do 5 de abril, creouse a Axencia Galega da 
Calidade Alimentaria (AGACAL) e aprobaronse os seus estatutos.

A través da súa creación, dotouse á AGACAL de todos os instrumentos que 
lle permiten cumprir as súas finalidades: por unha banda, ser o instrumento 
básico de actuación da Xunta de Galicia en materia de promoción e protec-
ción da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos 
distintos indicativos de calidade e, por outra, potenciar a calidade da pro-
dución alimentaria galega, concentrando as actividades investigadoras e de 
desenvolvemento tecnolóxico no eido alimentario, para suplir os déficits que 
nesta materia se produzan na nosa comunidade autónoma e establecendo 
como obxectivo principal da súa actividade investigadora responder aos re-
tos científicos e tecnolóxicos aos cales se enfrontan os sectores agroforestal 
e agroalimentario, vinculados á mellora da súa competitividade. 

As actividades da AGACAL supoñen tanto o estudo e a indagación nas ne-
cesidades e inquedanzas do sector agroforestal promovendo a investiga-
ción nas materias que este demande, como a divulgación dos resultados 
da investigación e a innovación, formando ás persoas destinatarias destas 
actividades, motivo polo cal tamén se integran nesta Axencia as compe-
tencias en materia de formación e transferencia tecnolóxica, así como os 
centros de investigación e formación agraria.

Máis concretamente, en materia de formación, correspóndelle á AGACAL o 
desenvolvemento das seguintes funcións:

 è Desenvolver, mediante as fórmulas adecuadas de divulgación, as dis-
tintas actuacións tecnolóxicas e investigadoras levadas a cabo no ám-
bito da súa competencia.

 è Programar a formación agraria, nos seus aspectos de ensinanzas regra-
das e non regradas, tanto das persoas agricultoras, gandeiras e silvi-
cultoras, como das súas asociacións e agrupacións, así como daquelas 
persoas que queiran acceder no futuro á titularidade ou xerencia de 
calquera explotación agraria ou forestal.

 è Coordinar os Centros de Formación e Experimentación Agraria (CFEA’s).

 è Coordinar e facer o seguimento dos cursos de formación realizados no 
ámbito agrario.

 è Realizar os encargos que, no ámbito das súas competencias en materia 
de formación efectúe a Administración Xeral da Comunidade Autónoma.

Todas estas competencias, vertébranse na AGACAL a través das unidade 
administrativas que se reflicten no seguinte cadro:

00
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Dirección

Departamento de Coordinación Administrativa

Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria

Departamento de Investigación e Transferencia

 Departamento de Protección da Calidade Diferenciada

 Departamento de Formación

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. (Abegondo – A Coruña)

Centro de Investigación Forestal de Lourizán. (Lourizán-Pontevedra)

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia. (Leiro - Ourense)

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia. (Abegondo – A Coruña)

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo. (Bergondo - A Coruña)

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude. (Boqueixón - A Coruña)

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Becerreá. (Becerreá - Lugo)

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte . (Monforte de Lemos - Lugo)

Centro de Formación e Experimentación Agraria “Pedro Murias”. (Ribadeo-Lugo)

Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizán. (Lourizán - Pontevedra)

Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra. (Monfero - A Coruña)

Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón. (Pobra de Brollón - Lugo)

Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. (Salceda de Caselas - Pontevedra)

Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia. (Ribadumia - Pontevedra)

Área de Calidade Alimentaria 

Xerencia

Área de Formación, Innovación e Investigación Agraria

Fonte: Elaboración propia
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tipo DAFO para determinar as necesidades que é necesario satisfacer, os 
obxectivos que pretendemos con este Plan e as actuacións que se van aco-
meter para conseguilos.

 î Situación e importancia do sector agrario
Galicia é a comunidade autónoma co entorno rural máis densamente poboado 
con 29,1 hab/km2 frente a os 18,2 hab/km2 da media do estado . O sector 
agroalimentario é claramente protagonista, aportando o 5% do PIB, a pesar 
da pequena dimensión media das súas explotacións (8,2 Ha polas 25,1 Ha de 
media en España) e da escasa superficie de regadío (apenas o 5% da SAU).

As maiores superficies de cultivo acollen en primeiro lugar plantas forraxei-
ras (fundamentais na estrutura agropecuaria galega e ligadas directamente 
coa produción gandeira), cereais, viñedo e hortas familiares.

En canto á cabana gandeira a principal orientación, na nosa comunidade, 
é o vacún, principalmente o vacún de leite, tanto en termos de produción 
como de repercusión social. Segue en importancia o sector cunícola, avíco-
la (especialmente o sector da carne de ave), apícola (cun claro incremento 
nos últimos anos), porcino, caprino e ovino.

GALICIA ESPAÑA 

Millóns de euros % PRA Millóns de euros % PRA 

Producción Rama Agraria (PRA) 3.690,8 45.642,0

Produción vexetal 1.382,6 37.5 27.192,2 59.6

Produción animal 2.190,6 59,4 16.727,3 36,6

Produción de Servizos 8,3 0,2 514,9 1,1
Actividades secundarias non agrarias 
non separables da actividade agraria 109,3 3,0 1.207,6 2,6

Fonte: MAPAMA

Dentro das súas competencias, a AGACAL ven de elaborar este Plan Es-
tratéxico da Formación Agraria, que ten como finalidade ofertar unha for-
mación que contribúa ao desenvolvemento sustentable do medio rural e 
que fomente un sector agrario máis equilibrado desde o punto de vista te-
rritorial (fixación da poboación) e medioambiental. Esta oferta responde á 
evolución e especialización do sector agrario para que as empresas das 
zonas rurais acaden un nivel axeitado de formación técnica e económica, 
así como a unha maior capacidade de acceso e intercambio de coñece-
mentos e información das mellores prácticas de produción agrarias e fores-
tais, contribuíndo deste xeito a mellorar a competitividade das empresas 
agrarias, a eficiencia na utilización de recursos e influír no comportamento 
ambiental para manter a sustentabilidade da economía rural.

Así, con este Plan Estratéxico a AGACAL pretende ofrecer un abano de ofer-
ta formativa que responda aos seguintes obxectivos:

 è Fomentar a competitividade.
 è Garantir a xestión sostible dos recursos naturais.
 è Lograr un desenvolvemento equilibrado da economía das comunidades 

rurais, incluíndo a conservación e a creación de emprego.
 è Fomentar a aprendizaxe permanente e a formación profesional no sec-

tor agroforestal.
 è Facilitar a entrada no sector agrario de agricultores adecuadamente 

formados, e en particular o relevo xeracional.
 è Promover a eficiencia dos recursos co fin de adaptarse ao cambio cli-

mático.
 è Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemen-

to económico das zonas rurais.

O contido desta estratexia de formación vertébrase, nunha avaliación pre-
via da situación xeral do sector agrario e forestal e da situación actual da 
formación na nosa Comunidade Autónoma, unha análise da situación de 
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competitividade, sempre que teñan no seu haber uns coñecementos, prác-
tica e formación adaptada ás súas necesidades e competencias.

Son a estas mozas e mozos, principalmente, a quen está adicada a trans-
ferencia de coñecementos e actividades de información, encamiñadas a 
mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a 

Segundo os Anuarios de Estatística Agraria da Consellería de Medio Rural 
e do MAPAMA, o 84,21% da Produción Final Agraria de orixe forestal co-
rresponde a madeira para transformación industrial. Esta cifras chegan ao 
92,5% se se ten en conta a leña. Galicia dispón do 10,7% da superficie fo-
restal estatal (INE), cando a superficie xeográfica de Galicia é do 5,8% da 
do Estado, o cal indica a extraordinaria relevancia e dimensión do sector 
forestal da comunidade galega.

É importante destacar que nos últimos anos (Enquisa INE 2016 sobre a es-
trutura das explotacións agrícolas en Galicia), houbo unha diminución im-
portante da man de obra familiar empregada nas explotacións agrarias e un 
pequeno aumento da man de obra asalariada. Non obstante segue sendo 
superior ao 85% a ocupación familiar e, en máis da metade dos casos, o 
principal empregado da explotación é o titular.

A evolución do sector agrario derivado dos cambios na tecnoloxía produtiva 
(axudado por unha formación intensiva de calidade), a alza das axudas e 
subvencións e o axuste demográfico no medio rural, provocou que a poboa-
ción ocupada se reducise en máis dun 40% neste periodo. Isto deu como 
resultado que a produción media obtida por cada agricultor se multiplicase, 
falando sempre en volume e en termos reais, por 10. E posibilitou tamén 
que, a pesar do descenso da renda global, a renda por ocupado experimen-
tase un incremento (este indicador pasou de 3.530 euros por traballador en 
1990 a 19.766 en 2015).

Esta enquisa tamén pon de manifesto dous problemas importantes no sec-
tor agrario en canto á poboación activa, por un lado, o envellecemento dos 
titulares das explotacións agrarios: máis do 63% dos agricultores teñen 
máis de 50 anos, mentres que menos do 4% baixan dos 35, e polo outro, 
a crecente importancia da muller na actividade agraria, que representa o 
53% do total.

Fronte a esta circunstancias, preséntase unha oportunidade aos mozos e 
mozas para incorporarse ao sector agrario, o que favorecerá un avance da 

UTAs 2003-2016

Total EXPL sen SAU EXPL con SAU 

2003

Todos 121.469 686 120.783

Traballo familiar: total 114.775 177 11.4597

Traballo familiar: titular 60.641 110 60.531

Traballo familiar: cónxuxe 30.583 48 30.535

Traballo familiar: outros 23.551 19 23.532

Traballo asalariado: total 6.694 509 6.185

Traballo asalariado: fixo 4.655 409 4.246

Traballo asalariado: eventual 2.039 100 1.939

2016

Todos 71.262 1.195 70.067

Traballo familiar: total 61.016 422 60.594

Traballo familiar: titular 41.054 217 40.836

Traballo familiar: cónxuxe 7.007 190 6.897

Traballo familiar: outros 12.956 96 12.860

Traballo asalariado: total 10.246 772 9.473

Traballo asalariado: fixo 9.156 748 8.408

Traballo asalariado: eventual 1.090 24 1.066

Fonte: Enquisa sobre a estructura das explotacións agrícolas INE 2016
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resultados nas actividades pesqueiras nas comarcas da Mariña Occidental 
e da Mariña Central. Por último, o subsector forestal conta con especial 
relevancia na zona dos Ancares. 

 Provincia de Ourense 

SECTOR PRIMARIO: O sector forestal amosa bos resultados na zona oc-
cidental da provincia de Ourense, concretamente nas seguintes comar-
cas: A Baixa Limia, O Ribeiro e Terra de Celanova. O subsector agrario 
aparece con boas perspectivas de emprego en catro comarcas: A Limia, 
Terra de Caldelas, O Ribeiro e Valdeorras, repetindo idéntico resultado 
ao reflectido o ano anterior. Por último, destaca o subsector gandeiro en 
Allariz-Maceda.

 Provincia de Pontevedra 

SECTOR PRIMARIO: As actividades agrícolas aparecen especialmente des-
tacadas na comarca da Paradanta e no Baixo Miño, mostrando unha clara 
vinculación coas actividades vinícolas. 

As actividades forestais rexistran bos resultados no Baixo Miño, mentres 
que a pesca atopa boas perspectivas no Morrazo. 

A situación do mercado laboral en Galicia móstrase no seguinte cadro re-
sumo das saídas profesionais no sector agropecuario, forestal e alimentario 
segundo a categoría de ocupabilidade (moi alta, alta, media e ocupacions 
en crecemento con escaso volume de contratación) e por comarca.

reestruturación e modernización das mesmas, en particular co obxecto de 
incrementar a súa participación e orientación ao mercado, así como a di-
versificación agrícola.

 î Necesidade dun sistema forte de formación 
profesional agraria

No documento Saídas profesionais comarcais elaborado polo Instituto Ga-
lego das Cualificacións, da Consellería de Economía, Emprego e industria, 
podemos constatar o seguinte:

 Provincia da Coruña 

SECTOR PRIMARIO: A provincia da Coruña presenta bos resultados nas ac-
tividades pesqueiras de varias comarcas: Noia, Ortegal e Barbanza. As ac-
tividades acuícolas aparecen representadas tamén na comarca de Muros. 

O resto do sector primario non conta cunha gran relevancia nesta provincia, 
agás os peóns gandeiros en Xallas. 

 Provincia de Lugo 

SECTOR PRIMARIO: As actividades agrarias sobresaen en Terra de Lemos e 
en Terra Chá, nesta última tamén destaca o sector gandeiro. Na Ulloa pre-
sentan boas perspectivas de emprego os traballos cualificados relaciona-
dos coa avicultura e a cunicultura. Tamén a provincia de Lugo presenta bos 
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COMARCA OCUPABILIDADE LABORAL MOI ALTA OCUPABILIDADE LABORAL ALTA OCUPABILIDADE LABORAL MEDIA OCUPACIONS EN CRECEMENTO CON ESCASO VOLUME DE 
CONTRATACIÓN

ARZÚA

Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns

Peóns gandeiros

Traballadores do tratamento do leite e elaboración de 
produtos

lácteos (incluídos xeados)

Operadores de maquinaria forestal móbil

BARCALA Peóns gandeiros Peóns forestais e da caza Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 
natural

BETANZOS Peóns gandeiros Bombeiros forestais

FISTERRA Peóns gandeiros Peóns agropecuarios

ORDES Peóns forestais e da caza

ORTEGAL

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio

Bombeiros forestais

MELIDE Peóns gandeiros Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

Bombeiros forestais

SONEIRA Matachins e traballadores das industrias cárnicas

XALLAS Peóns gandeiros Operadores de maquinaria agrícola móbil

Fonte: Elaboración propia datos de saidas profesionais comarcais 2018. Consellería Economía, Emprego e Industria

PROVINCIA DE A CORUÑA
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COMARCA OCUPABILIDADE LABORAL MOI ALTA OCUPABILIDADE LABORAL ALTA OCUPABILIDADE LABORAL MEDIA OCUPACIONS EN CRECEMENTO CON ESCASO VOLUME DE 
CONTRATACIÓN

FONSAGRADA Operadores de maquinaria forestal móbil Traballadores cualificados en actividades gandeiras de vacún

MARIÑA OCCIDENTAL
Peóns forestais e da caza Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 
natural Peóns de acuicultura

MARIÑA ORIENTAL Operadores de maquinaria forestal móbil

ULLOA

Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e 
traballadores de elaboración de bebidas non alcohólicas Traballadores cualificados na avicultura e na cunicultura

Peóns forestais e da caza

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 
natural

Peóns agropecuarios

CHANTADA
Traballadores da elaboración do viño Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 

xardíns)

Peóns agropecuarios

LUGO Peóns forestais e da caza

MEIRA
Peóns gandeiros

Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

Traballadores do tratamento do leite e elaboración de 
produtos lácteos (incluídos xeados)

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 
natural

ANCARES
Peóns forestais e da caza Operadores de maquinaria agrícola móbil

Peóns gandeiros Operadores de maquinaria forestal móbil

QUIROGA
Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 
natural

Bombeiros forestais

SARRIA
Peóns gandeiros

Operadores de maquinaria agrícola móbil

TERRA CHA

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns) Peóns gandeiros Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 

natural

Peóns forestais e da caza Operadores de maquinaria agrícola móbil

Peóns agropecuarios

TERRA DE LEMOS

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio 
natural

Bombeiros forestais

Fonte: Elaboración propia datos de saidas profesionais comarcais 2018. Consellería Economía, Emprego e Industria

PROVINCIA DE LUGO
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COMARCA OCUPABILIDADE LABORAL MOI ALTA OCUPABILIDADE LABORAL ALTA OCUPABILIDADE LABORAL MEDIA OCUPACIONS EN CRECEMENTO CON 
ESCASO VOLUME DE CONTRATACIÓN

DA LIMIA
Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns Peóns forestais e da caza

Peóns gandeiros

ALLARIZ-MACEDA

Peóns gandeiros Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns

Bombeiros forestais Peóns forestais e da caza

BAIXA LIMIA Peóns forestais e da caza Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural Bombeiros forestais Peóns gandeiros

CARBALLIÑO
Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural Peóns forestais e da caza

Operadores de serradoiros, de máquinas de fabricación de taboleiros e 
de instalacións afíns para o tratamento da madeira e a cortiza

DO RIBEIRO
Traballadores cualificados en actividades agrícolas (agás en hortas, 
invernadoiros, viveiros e xardíns)

Peóns forestais e da caza Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)

OURENSE Peóns forestais e da caza Peóns agropecuarios Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural

TERRA DE CALDELAS

Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) Peóns forestais e da caza

Bombeiros forestais

Peóns gandeiros

TERRA DE CELANOVA

Peóns forestais e da caza Matachins e traballadores das industrias cárnicas

Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural

TERRA DE TRIVES

Peóns forestais e da caza Operadores de maquinaria agrícola móbil

Operadores de maquinaria forestal móbil

Traballadores cualificados en actividades 
forestais e do medio natural

VALDEORRAS
Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)

Traballadores da elaboración do viño

VERÍN

Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, 
viveiros e xardíns

Peóns forestais e da caza

Peóns agropecuarios

VIANA
Peóns gandeiros

Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns

Fonte: Elaboración propia datos de saidas profesionais comarcais 2018. Consellería Economía, Emprego e Industria

PROVINCIA DE OURENSE
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Fonte: Elaboración propia datos de saidas profesionais comarcais 2018. Consellería Economía, Emprego e Industria

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

COMARCA OCUPABILIDADE LABORAL MOI ALTA OCUPABILIDADE LABORAL ALTA OCUPABILIDADE LABORAL MEDIA OCUPACIONS EN CRECEMENTO CON ESCASO VOLUME DE 
CONTRATACIÓN

PARADANTA Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

BAIXO MIÑO

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns) Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns

Peóns forestais e da caza Traballadores da elaboración do viño

CONDADO Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e 
xardíns)

DE DEZA
Peóns gandeiros

Matachíns e traballadores das industrias cárnicas

DO SALNÉS Traballadores da elaboración do viño

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA



Plan estratéxico da formación agraria en Galicia
14

Á vista deste resumo deducimos que o sector agroalimentario e forestal 
galego precisa incorporar prácticas innovadoras e o desenvolvemento de 
iniciativas de I+D, como elemento básico de competitividade, así como con-
solidar un sistema permanente de transferencia de coñecementos e inno-
vación a agricultores, silvicultores, xestores da terra e axentes da industria 
agroalimentaria e forestal, que teña en consideración a actualización per-
manente dos formadores e atenda aos distintos ámbitos de interese.

En particular, a formación debe afondar na promoción de sistemas de for-
mación profesional en materia agropecuaria e forestal, tanto presencial, 
como semipresencial e online, complementarias aos sistemas educativos 
regrados e con especial orientación a novos agricultores e silvicultores.

Fonte: AGACAL. CFEA Pedro Murias (Ribadeo)
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Método empregado

Para a elaboración do presente Plan Estratéxico, foi preciso realizar a reco-
pilación dos datos máis salientables que nos poidesen achegar informa-
ción relativa á formación que se tiña ofertado no pasado, así coma á que se 
está impartindo nestes momentos.

Respecto da formación que se ten ofertado no pasado, barallamos datos 
dos últimos dez anos, tanto para a formación regrada, para a continua así 
como para os certificados de profesionalidade. Estes datos obtivéronse a 
través das

 è As circulares de formación continua e de transferencia tecnolóxica que 
ao longo dos anos e coma instrumentos de regulación das iniciativas 
dos diferentes departamentos permitiron configurar a oferta forma-
tiva gracias ás achegas e á participación das diferentes unidades da 
Consellería do Medio Rural (oficinas agrarias comarcais tanto nos seus 
servizos agrarios como veterinarios, distritos forestais, servizos provin-
ciais, centros de investigación, centros de formación e investigación 
agraria, etc.)

 è O contacto diario e continuo da AGACAL, fundamentalmente a través 
do Departamento de Formación, cos diferentes axentes participantes 
na formación (unidades administrativas, entidades homologadas de 
formación continua, alumnos, ...), que fan que vaiamos afianzándonos 
no coñecemento do sector e así nos axudan a ir mudando e axustando 
a oferta formativa proposta cada ano.

 è Tamén se realizaron unha serie de enquisas aos diferentes actores 
participantes no proceso formativo e que podemos dividir en dous 
grandes grupos: por un lado os alumnos tanto da formación regra-
da como non regrada e, por outro lado, as entidades, entre as que 
se atopan: oficinas agrarias comarcais incluíndo servizos agrarios e 
veterinarios, distritos forestais, servizos provinciais de explotacións, 
centros de investigación, centros de formación e experimentación 
agraria, consellos reguladores, cooperativas agrarias, Cluster alimen-
tario de Galicia, etc.
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Creación e xestión de empresas

Seguros Agrarios

Comercialización. Canles de distribución

Trazabilidade

Cadernos de explotación e Rexistros obrigatorios

Axudas e subvencións das administracións

Outras:

Outras:

ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS

Elaboración de queixos, requeixos e iogur

Elaboración de leite de consumo

Elaboración de viños e augardentes

Elaboración de cervexa artesanal

Elaboración de sidra

Elaboración de aceites de oliva

Fabricación de conservas vexetais 

Elaboración de embutidos

Pratos precociñados: elaboración e envasado

Panadería/Pastelería

Outras:

Outras:

Valore os motivos que dificultan a realización de cursos (1 pouca importancia – 5 gran importancia):

Dificultade para realizar o curso en horario laboral ① ② ③ ④ ⑤

A distancia ao centro de formación ① ② ③ ④ ⑤

Falta de información ou coñecemento do curso ① ② ③ ④ ⑤

Dificultade na conciliación familiar ① ② ③ ④ ⑤

A formación actual non se axusta ás miñas necesidades ① ② ③ ④ ⑤

Non teño ningunha dificultade ① ② ③ ④ ⑤

Outros motivos (especificar)...................................................................................... ① ② ③ ④ ⑤

Como valoraría os seguintes aspectos dunha actividade formativa (1 pouca importancia – 5 gran importancia):

Que poida consultar ao profesor problemas do día a día da miña actividades ① ② ③ ④ ⑤

O compartir experiencias/inquietudes cos compañeiros/as ① ② ③ ④ ⑤

A parte teórica que vai incrementar os meus coñecementos ① ② ③ ④ ⑤

A parte práctica que vai incrementar as miñas habilidades ① ② ③ ④ ⑤

Novos contidos/enfoques que melloren a miña actividade ① ② ③ ④ ⑤

Actividades que serían do seu interese:

AGRICULTURA GANDERÍA FORESTAL

Cultivos hortícolas Gando Vacún de leite Conservación  e  mellora  do
medio ambiente

Viñedo Gando Vacún de carne Xestión forestal

Cultivos alternativos aos tradicionais Gando Ovino e Caprino/ Leite e carne Viveiros forestais

Xestión  da  auga  e  regadío/Alternativas
enerxéticas

Cabalos/Coidados e manexo Pequenos froitos

Xardinería/Paisaxismo Pastoreo: métodos e técnicas Aproveitamento de soutos

Arte floral Gandería ecolóxica Paisaxismo

Viveiros planta ornamental Avicultura/Cunicultura Plantas aromáticas e medicinais

Xestión do solo/Fertilización Ganderías alternativas/Razas autóctonas Fauna salvaxe. Danos. Actuacións

Manipulador fitosanitarios/Uso sostible Manexo gandeiro Aproveitamentos
forestais/Gandería alternativa

Control  e  tratamento  pragas  e
enfermidades/Plag. y enf. emerxentes

Gando  porcino/Explotacións  intensivas,
extensivas

Xestión  de  subprodutos  e
residuos

Xestión integrada de pragas Apicultura Flora e fauna

Mellora  de  variedades/híbridos/novas
variedades

Sanidade  animal.  Obrigacións  e  base
legal.

Recursos  micolóxicos/Cultivo  de
cogomelos

Agricultura ecolóxica Benestar animal Incendios forestais

Produción integrada Reprodución animal Ocio e turismo medioambiental

Agricultura de precisión Alimentación animal Educación ambiental

Cultivo froiteiras de pebida e óso Mellora xenética animal Repoboacións cinexéticas

Semente  certificada/Lexislac.  sementes  e
plantas de viveiro.

Produción de animais cinexéticos Outras:

Outras: Equipos de muxido Outras:

Outras: Outras: Outras:

ACTIVIDADES TRANSVERSAIS

Manexo e mantemento de maquinaria

Soldadura eléctrica

Manexo de drons

Eficiencia enerxética/Alternativas enerxéticas

Prevención de riscos laborais

Actividades complementarias ás explotacións (agroturismo)

Cambio climático. Influencia nas producións

Sistemas de información xeográfica

Informática. Novas tecnoloxías.

Incorporación de mozos

ENQUISA DE NECESIDADES FORMATIVAS DO SECTOR AGRARIO GALEGO

Datos persoais:

Sexo: Idade: Nivel de estudos: Situación laboral:

Home Menor de idade Sen certificado de estudios Desempregado

Muller Entre 18 e 25 Certif. escolaridade / Estudos primarios Traballador por conta propia

Entre 26 e 40 Graduado escolar / EXB Traballador por conta allea

Entre 41 e 64 ESO / 2º BUP

Máis de 65 anos Bacharelato / COU / F. Profesional Básica

Formación profesional Media

Formación profesional Superior

Formación universitaria 

Concello:

Sector no cal desenvolve a súa actividade (especificar actividade):

Sector Actividade

Agricultura 

Gandería

Servizos relacionados con Agricultura e Gandería

Caza e Pesca

Silvicultura (Viveiros, podas, tratamentos fitosanitarios...)

Produción forestal (Entresacas, talas, carga e transporte...)

Servizos relacionados coa Silvicultura e Explotacións forestais

Outros (especificar)

Cursos realizados por vostede                                                                                                                         Nome                     Ano

Ciclos Formativos (Grao Medio e Superior)

Certificados de profesionalidade

Cursos de Formación continua (Fitosanitarios, Benestar animal, Aptitude empresarial agraria...)

Actividades de transferencia tecnolóxica (xornadas técnicas, divulgación campos de ensaio,..)

Preferencias na formación:

Modalidade: Horario: Motivación para realizar unha actividade formativa:

Presencial Mañá Para obter unha acreditación oficial

Semipresencial Tarde Para iniciar/progresar na miña carreira profesional

Teleformación Mañá e tarde Para iniciar/proseguir a miña formación profesional

Formación  Dual  (alternancia  entre  o
centro educativo e a empresa)

Para obter unha formación obrigatoria para exercer a miña 
profesión

Por indicación da miña empresa

Por motivos persoais

Outros. (especificar).......................................................

A continuación reflíctense os dous modelos de enquisas deseñados espe-
cíficamente para a obtención de datos destinados á elaboración deste Plan 
estratéxico. 

Enquisa Alumnos

Fonte: Elaboración propia
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Elaboración de embutidos

Pratos precociñados: elaboración e envasado

Panadería/Pastelería

Outras:

ACTIVIDADES TRANSVERSAIS

Manexo e mantemento de maquinaria

Soldadura eléctrica

Manexo de drons

Eficiencia enerxética/Alternativas enerxéticas

Prevención de riscos laborais

Actividades complementarias ás explotacións (agroturismo)

Cambio climático. Influencia nas producións

Sistemas de información xeográfica

Informática. Novas tecnoloxías.

Incorporación de mozos

Creación e xestión de empresas

Seguros Agrarios

Comercialización. Canles de distribución

Trazabilidade

Cadernos de explotación e Rexistros obrigatorios

Axudas e subvencións das administracións

Outras:

Outras:

Preferencias na formación:

Modalidade: Horario: Duración:

Presencial Mañá 0 – 25 h

Semipresencial Tarde Ata 60 h

Teleformación Mañá e tarde Mais de 60 h

Formación  Dual  (alternancia  entre  o

centro educativo e a empresa)

No caso de marcar a última opción, especificar o número de 

horas necesarias: 

Indique cales das seguintes actividades poderían ter interese no seu ámbito de influencia para unha posible modalidade
de formación:

AGRICULTURA GANDERÍA FORESTAL

Cultivos hortícolas Gando Vacún de leite Conservación  e  mellora  do

medio ambiente

Viñedo Gando Vacún de carne Xestión forestal

Cultivos alternativos aos tradicionais Gando Ovino e Caprino/ Leite e carne Viveiros forestais

Xestión  da  auga  e  regadío/Alternativas

enerxéticas

Cabalos/Coidados e manexo Pequenos froitos

Xardinería/Paisaxismo Pastoreo: métodos e técnicas Aproveitamento de soutos

Arte floral Gandería ecolóxica Paisaxismo

Viveiros planta ornamental Avicultura/Cunicultura Plantas aromáticas e medicinais

Xestión do solo/Fertilización Ganderías alternativas/Razas autóctonas Fauna salvaxe. Danos. Actuacións

Manipulador fitosanitarios/Uso sostible Manexo gandeiro Aproveitamentos

forestais/Gandería alternativa

Control  e  tratamento  pragas  e

enfermidades/Plag. y enf. emerxentes

Gando  porcino/Explotacións  intensivas,

extensivas

Xestión  de  subprodutos  e

residuos

Xestión integrada de pragas Apicultura Flora e fauna

Mellora  de  variedades/híbridos/novas

variedades

Sanidade  animal.  Obrigacións  e  base

legal.

Recursos  micolóxicos/Cultivo  de

cogomelos

Agricultura ecolóxica Benestar animal Incendios forestais

Produción integrada Reprodución animal Ocio e turismo medioambiental

Agricultura de precisión Alimentación animal Educación ambiental

Cultivo froiteiras de pebida e óso Mellora xenética animal Repoboacións cinexéticas

Cultivo do Kiwi Produción de animais cinexéticos Outras:

Cultivo de oliveiras Outras: Outras:

 Semente  certificada/Lexislac.  sementes  e

plantas de viveiro.

Outras: Outras:

Outras: Outras: Outras:

Outras: Outras: Outras:

ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS

Elaboración de queixos, requeixos e iogur

Elaboración de leite de consumo

Elaboración de viños e augardentes

Elaboración de cervexa artesanal

Elaboración de sidra

Elaboración de aceites de oliva

Fabricación de conservas vexetais 

ENQUISA DE NECESIDADES FORMATIVAS DO SECTOR AGRARIO GALEGO

Organismo:

Cargo:

Localización:

Na súa zona de influencia, considera que a oferta formativa actual de AGACAL satisface as necesidades
do sector agrario?

SI NON

En caso negativo, cal considera que son as razóns fundamentais? 

Escasa oferta formativa ou non se axusta ás necesidades

A distancia aos centros de formación públicos

Falta de publicidade dos cursos, a oferta formativa non chega ao usuario

Dificultade para realizar o curso en horario laboral

Outros motivos (especificar)............................................................

Detecta que as empresas do sector demandan persoal cualificado? SI NON

En caso afirmativo, no seu ámbito de influencia, en que actividades ou orientacións produtivas sería necesaria dita
cualificación? (especificar actividade)

SECTOR ACTIVIDADE

Agricultura 

Gandería

Empresas de servizos relacionados con Agricultura e Gandería

Caza e Pesca

Silvicultura (Viveiros, podas, tratamentos fitosanitarios...)

Produción forestal (Entresacas, talas, carga e transporte...)

Empresas de servizos relacionados coa Silvicultura e Explotacións forestais

Outros............................................................

Que cualificación considera necesaria para exercer ditas actividades?

Ciclos Formativos (Grao Medio e Superior)

Certificados de profesionalidade

Cursos de Formación continua (fitosanitarios, benestar animal, aptitude empresarial agraria...)

Actividades de transferencia tecnolóxica (xornadas técnicas, divulgación de experiencias en campos de ensaio...)

Outra cualificación (especificar)............................................................

Enquisa Unidades Administrativas e Profesionais

Fonte: Elaboración propia
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Descrición curricular

A formación agraria en Galicia vertébrase en tres liñas de actuacións: a for-
mación regrada, os certificados de profesionalidade e a formación continua 
ao sector.

2.1. A Formación Regrada
A formación regrada da familia profesional agraria impártese a través dos 
Ciclos formativos de Formación Profesional de grao básico, medio e supe-
rior e a oferta de programas formativos de formación profesional básica.

A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capaci-
tan para o exercicio dunha profesión, preparan para o acceso ao emprego e 
facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao 
longo da vida. 

A formación profesional actual ofrece unha base sólida xeral e unha es-
pecialización acorde co mercado laboral e co coñecemento práctico das 
novas tecnoloxías. Unha das claves destes estudos é a conexión entre o 
mundo educativo e o mundo produtivo, aspecto que se trata de garantir 
combinando a formación no centro educativo coa formación nas empresas.

Así, o alumnado de Formación Profesional realiza actividades formativas 
nas empresas (formación en centros de traballo, ou FCT), o que lle propor-
ciona o complemento da práctica real á formación recibida.

Esta formación é impartida por parte dos Centros de Formación e Experi-
mentación Agraria (CFEA’s) da AGACAL, pola Consellería de Educación, Uni-
versidade e Formación Profesional, pola Consellería de Economía, Emprego 
e Industria.

A este respecto a distribución dos ciclos formativos de Formación Profe-
sional nos centros públicos de Galicia neste curso académico 2018/2019 
é a seguinte:

02
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GR
AO

 B
ÁS

IC
O CBAGA02 Actividades agropecuarias

PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

LUGO Castro de Rei IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 

CBAGA01 Agroxardinaría e composicións florais
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA
Arzúa IES de Arzúa
Mugardos IES de Mugardos

LUGO Mondoñedo IES Plurilingüe San Rosendo
OURENSE Ourense IES Universidade Laboral

PONTEVEDRA
Ponteareas CIFP A Granxa 
Pontevedra IES Montecelo
Tomiño IES Antón Alonso Ríos

Fonte: Elaboración propia. Datos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Pro-
fesional

GR
AO

 M
ED

IO CMAGA04 Aproveitamento e conservación do medio natural

PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA
Arzúa IES de Arzúa
Boqueixón CFEA de Sergude

LUGO
Becerreá CFEA Alta 

Montaña 
Castro de Rei IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 

OURENSE Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía

PONTEVEDRA
Pontevedra CFEA de Lourizán
Tomiño IES Antón Alonso Ríos

CMAGA01 Produción agroecolóxica
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

PONTEVEDRA Ponteareas CIFP A Granxa 

CMAGA02 Produción agropecuaria
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA
Boqueixón CFEA de Sergude
Coristanco EFAG Fonteboa

CMAGA03 Xardinaría e floraría
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA Bergondo CFEA de Guísamo
LUGO Mondoñedo IES Plurilingüe San Rosendo
PONTEVEDRA Ponteareas CIFP A Granxa 

Fonte: Elaboración propia. Datos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Pro-
fesional
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GR
AO

 SU
PE

RI
OR CSAGA03 Gandaría e asistencia en sanidade animal

PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA
Boqueixón CFEA de Sergude
Coristanco EFAG Fonteboa

CSAGA02 Paisaxismo e medio rural
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA
Bergondo CFEA de Guísamo
Coristanco EFAG Fonteboa

PONTEVEDRA Ponteareas CIFP A Granxa 

CMAGA02 Produción agropecuaria
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA
Boqueixón CFEA de Sergude
Coristanco EFAG Fonteboa

CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
PROVINCIA CONCELLO CFEA (AGACAL) OUTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

A CORUÑA Arzúa IES de Arzúa

LUGO
Becerreá CFEA Alta 

Montaña 
Castro de Rei IES da Terra Chá, José Trapero Pardo 
Mondoñedo IES Plurilingüe San Rosendo

OURENSE Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía

PONTEVEDRA
Ponteareas CIFP A Granxa 
Pontevedra CFEA de Lourizán 

Fonte: Elaboración propia. Datos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Pro-
fesional
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Nos seguintes cadros podemos ver a evolución da matrícula do alumnado 
nos diferentes ciclos ofertados pola Consellería do Medio Rural dende o 
ano 2008 ata a actualidade.

CFEA DE GUÍSAMO

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo Medio Xardinaría e Floraría 0 0 0 19 25 24 23 21 16 21 19
Ciclo Superior Paisaxismo e Medio Rural 0 0 0 23 25 26 20 14 22 23 25
TOTAL 0 0 0 42 50 50 43 35 38 44 44

TOTAL DE ALUMNOS: 346

CFEA DE SERGUDE

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo Medio Produción Agropecuaria 0 0 7 14 14 19 21 9 7 6 12
Ciclo Medio Aproveitamento e Conservación do Medio Natural 0 0 0 0 0 28 23 17 18 13 14
Ciclo Medio de Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal 0 0 0 0 0 0 0 0 22 26 22
TOTAL 0 0 7 14 14 47 44 26 47 45 48

TOTAL DE ALUMNOS: 292

CFEA DE BECERREÁ

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo Medio Aproveitamento e Conservación do Medio Natural 0 0 0 0 0 9 0 9 8 12 17
Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural 0 0 0 0 15 26 11 6 19 21 22
TOTAL 0 0 0 0 15 35 11 15 27 33 39

TOTAL DE ALUMNOS: 175
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CFEA DE LOURIZÁN

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo Medio Aproveitamento e Conservación do Medio Natural 0 0 0 0 0 28 28 26 22 23 23
Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural 0 0 0 0 29 28 30 30 26 23 27
TOTAL 0 0 0 0 29 56 58 56 48 46 50

TOTAL DE ALUMNOS: 343

CFEA DE MONFORTE

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo Medio de Aceite de Oliva e Viños 0 0 0 0 4 9 10 12 12 0 0
TOTAL 0 0 0 0 4 9 10 12 12 0 0

TOTAL DE ALUMNOS: 47

CFEA DE RIBADEO

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ciclo Medio de Produción Agroecolóxica 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE ALUMNOS: 17

TOTAL DE ALUMNOS: 1.220

Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL



Plan estratéxico da formación agraria en Galicia
24

b) Facilitar a aprendizaxe permanente de todos os cidadáns mediante 
unha formación aberta, flexible e accesible, estruturada de forma modu-
lar, a través da oferta formativa asociada ao certificado. 

c) Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, a transparencia do mer-
cado de traballo a empregadores e a traballadores.

d) Ordenar a oferta formativa do subsistema de formación profesional para 
o emprego vinculada ao Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nais.

e) Contribuír á calidade da oferta de formación profesional para o emprego. 

Son destinatarios deste tipo de accións formativas tanto traballadores ocu-
pados como desempregados, podendo ser impartida a oferta formativa dos 
Certificados de Profesionalidade en modalidade de teleformación na súa 
totalidade ou en parte, ou de forma presencial, estando dividido en módulos 
formativos, que é a unidade mínima acreditable. Unha vez superados todos 
os módulos, obtense o Certificado de Profesionalidade completo.

Os requisitos para acceder a un certificado de profesionalidade dependen 
do nivel de cualificación que se esixa en cada caso, de acordo cos seguin-
tes niveis:

Nivel 1: 

 à Non esixe requisitos académicos nin profesionais, aínda que se han de 
posuír as habilidades de comunicación lingüística suficientes que per-
mitan a aprendizaxe.

Nivel 2:

Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

 à Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

 à Certificado de profesionalidade de nivel 2.

2.2. Certificados de profesionalidade

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, 
do 18 de xaneiro, (modificado polo Real Decreto 1675/2010, do 10 de de-
cembro) son o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profe-
sionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da 
administración laboral.

Estes certificados acreditan o conxunto de competencias profesionais 
que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral con sig-
nificación para o emprego, e aseguran a formación necesaria para a súa 
adquisición.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, sen que iso 
constitúa regulación do exercicio profesional, e son expedidos polo Servizo 
Público de Emprego Estatal e os órganos competentes das Comunidades 
Autónomas, que no caso de Galicia sería a Consellería de Economía, Em-
prego e Industria.

Os certificados de profesionalidade nacen co obxectivo de adaptar a for-
mación aos requirimentos do ámbito produtivo do mercado laboral actual, 
promover a integración e a calidade da oferta de formación profesional, fa-
cilitar a cualificación ao longo de toda a vida profesional da persoa e mello-
rar a comunicación co mercado laboral, a través da interrelación do alumno 
coa empresa e das prácticas profesionais.

A súa finalidade é 

a) Acreditar as cualificaciones profesionais ou as unidades de competen-
cia recollidas nos mesmos, ben sexa a través da vía formativa, ou me-
diante a experiencia laboral ou vías non formais de formación (estable-
cidas na Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificaciones e da 
Formación Profesional). 
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Área profesional: AGRICULTURA

Nivel de cualificación Denominación
2 Agricultura ecolóxica (AGAU0108)
2 Produción de sementes e plantas en viveiro (AGAU0110)
2 Manexo e mantemento de maquinaria agraria (AGAU0111)
2 Produción e recoleción de setas e trufas (AGAU0112)
3 Xestión da produción agrícola (AGAU0208)
3 Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro (AGAU0210)
3 Xestión da produción e recoleción de setas e trufas (AGAU0211)

Área profesional: CULTIVOS EXTENSIVOS

Nivel de cualificación Denominación
2 Cultivos herbáceos (AGAC0108)

Área profesional: ESPECIALIDADES SIN ÁREA DEFINIDA (AGRARIA)

Nivel de cualificación Denominación
1 Actividades auxiliares en agricultura (AGAX0208)
1 Actividades auxiliares en gandaría (AGAX0108)

Área profesional: EXPLOTACIÓN DE GANDO PORCINO

Nivel de cualificación Denominación
2 Produción porcina de reprodución e cría (AGAP0108)
2 Produción porcina de recría e cebo (AGAP0208)

Área profesional: FORESTAL

Nivel de cualificación Denominación
1 Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes (AGAR0309)
1 Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais (AGAR0209)
2 Aproveitamentos forestais (AGAR0108)
2 Mantemento e mellora do hábitat cinexético piscícola (AGAR0111)
2 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (AGAR0208)

 à Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área pro-
fesional.

 à Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao 
medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas 
polas administracións educativas.

 à Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos 
e/ou de 45 anos.

 à Ter superado as competencias clave.

Nivel 3:

Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

 à Título de Bacharelato

 à Certificado de profesionalidade de nivel 3.

 à Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área pro-
fesional.

 à Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao 
superior ou ben superar as correspondentes probas de acceso regula-
das polas administracións educativas.

 à Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos 
e/ou de 45 anos.

 à Ter superado as competencias clave.

O Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais inclúe as cualificacio-
nes profesionais máis significativas do sistema produtivo español, organi-
zadas en familias profesionais e niveis, atendendo a criterios de afinidade 
da competencia profesional.

A continuación detállanse os Certificados de Profesionalidade correspon-
dentes á FAMILIA AGRARIA, clasificados por áreas profesionais:
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Área profesional: HORTICULTURA

Nivel de cualificación Denominación
2 Horticultura e floricultura (AGAH0108)

Área profesional: ORNAMENTAIS E XARDINERÍA

Nivel de cualificación Denominación
1 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría (AGAO0108)
2 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes (AGAO0208)
3 Xardinaría e restauración da paisaxe (AGAO0308M)

Área profesional: XARDINERÍA

Nivel de cualificación Denominación
1 Actividades auxiliares en floristería (AGAJ0108)
2 Actividades de floraría (AGAJ0110)
3 Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais (AGAJ0109)
3 Arte floral e xestión das actividades de floraría (AGAJ0208)

3
Xestión da instalación e mantemento de céspedes en 
campos deportivos (AGAJ0308)

Fonte: Elaboración propia. Datos Consellería de Economía, Emprego e Industria

3 Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas (AGAR0109)
3 Xestión de aproveitamentos forestais (AGAR0110)
3 Xestión dos aproveitamentos cinexéticos silvícolas (AGAR0211)

Área profesional: FRUTICULTURA

Nivel de cualificación Denominación
2 Froitocultura (AGAF0108)

Área profesional: GANDERÍAS MENORES

Nivel de cualificación Denominación
2 Produción avícola intensiva (AGAG0108)
2 Produción cunícula intensiva (AGAG0208)

Área profesional: GANDERÍA

Nivel de cualificación Denominación
2 Gandería ecolóxica (AGAN0108)
2 Coidados e manexo do cabalo (AGAN0109)
2 Doma básica do cabalo (AGAN0110)

2 Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros 
fins cientificos (AGAN0111)

2 Apicultura (AGAN0211)
2 Cuidados de animais salvaxes, de zoolóxicos e acuarios (AGAN0312)
2 Produción de animais cinexéticos (AGAN0411)

3 Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de 
manipulación de caza e salas de despezamento (AGAN0112)

3 Cría de cabalos (AGAN0208)
3 Ferraxe de equinos (AGAN0210)

3 Realización de procedementos experimentais con animais para investigación 
e otros fins científicos (AGAN0212)

3 Xestión da produción gandeira (AGAN0311)
3 Xestión da produción de animais cinexéticos (AGAN0511)
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OURENSE

Laza Concello de Laza
Vilamarín Concello de Vilamarin
Ribadavia Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro

Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.
PONTEVEDRA Vilanova de Arousa Concello de Vilanova de Arousa (Pazo Vista Real)

Pontevedra IES Montecelo
Actividades auxiliares en gandaría (AGAX0108)

PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
LUGO Lugo Unions Agrarias-UPA

OURENSE Cenlle Fundacion Coren

Área profesional: EXPLOTACIÓN DE GANDO PORCINO

Produción porcina de recría e cebo (AGAP0208)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
OURENSE Cenlle Fundacion Coren

Produción porcina de reprodución e cría (AGAP0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
OURENSE Cenlle Fundacion Coren

Área profesional: FORESTAL

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais (AGAR0209)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

LUGO Sarria Agrofor Ingenieria, S.C.

OURENSE
A Gudiña Concello de A Gudiña

Laza Concello de Laza
Piñor Concello de Piñor

PONTEVEDRA Tomiño Concello de Tomiño - O Regatiño
Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes (AGAR0309)

PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
A CORUÑA Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de Santiago

Centros formativos acreditados na Comunidade Autónoma de Galicia para 
a impartición de Certificados de Profesionalidade, correspondentes á FAMI-
LIA AGRARIA, clasificados por áreas profesionais:

Área profesional: AGRICULTURA

Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro (AGAU0210)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
OURENSE Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquia

Manexo e mantemento de maquinaria agraria (AGAU0111)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

PONTEVEDRA Vilanova de Arousa Concello de Vilanova de Arousa (Pazo Vista Real)
Agricultura ecolóxica (AGAU0108)

PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

A CORUÑA Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de 
Santiago

OURENSE Allariz Centro de Formación Ocupacional S.Mª de Europa-
Valverde

PONTEVEDRA Vilanova de Arousa Concello de Vilanova de Arousa (Pazo Vista Real)

Área profesional: CULTIVOS EXTENSIVOS

Cultivos herbáceos (AGAC0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
OURENSE Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquia

Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.
PONTEVEDRA Vilanova de Arousa Concello de Vilanova de Arousa (Pazo Vista Real)

Área profesional: ESPECIALIDADES SIN ÁREA DEFINIDA (AGRARIA)

Actividades auxiliares en agricultura (AGAX0208)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

LUGO Sarria Agrofor Ingenieria, S.C.
OURENSE Rubiá Asoc.Profesional Xovenes Agricultores
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Área profesional: GANDERÍA

Gandería ecolóxica (AGAN0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

LUGO Castro de Rei Deputacion Prov. Lugo - Granxa Provincial
OURENSE Castro Caldelas FEI Galicia

Área profesional: HORTICULTURA

Horticultura e floricultura (AGAH0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
A CORUÑA Coristanco EFA Fonteboa Coristanco

LUGO Monforte de Lemos U.A.F. de Monforte
OURENSE Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.

Área profesional: ORNAMENTAIS E XARDINERÍA

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría (AGAO0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

A CORUÑA

Arteixo Asociacion Agarimo
Boiro Centro de Formacion Amicos

Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de 
Santiago

Oleiros Centro Municipal de Formación A Carballeira
A Coruña Fundacion Camiña Social – Concepcion

Santiago de compostela Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios
Negreira U.A.F. Negreira

LUGO

Outeiro de Rei Centro Penitenciario Bonxe
Monterroso Centro Penitenciario de Monterroso
Carballedo Concello de Carballedo

Cervo Concello de Cervo
Lugo Confederacion Galega de Minusvalidos
Lugo Conselleria Familia, Muller e Xuventude

Monforte de Lemos U.A.F. de Monforte

LUGO

Sarria Agrofor Ingenieria, S.C.
Villalba Concello de Villalba

Xove Concello de Xove (Urbanizacion Palmeiro)
Barreiros ILEX Formacion, S.L.

OURENSE
Laza Concello de Laza
Piñor Concello de Piñor

Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.
PONTEVEDRA Tomiño Concello de Tomiño - O Regatiño

Aproveitamentos forestais (AGAR0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
A CORUÑA Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de Santiago
OURENSE A Gudiña Concello de A Gudiña

LUGO Mondoñedo IES Plurilingue San Rosendo
OURENSE Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (AGAR0208)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

A CORUÑA Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de 
Santiago

LUGO
Sarria Agrofor Ingenieria, S.C.

Barreiros ILEX Formacion, S.L.
OURENSE Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas (AGAR0109)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
A CORUÑA Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de Santiago

LUGO Castro de Rei Deputacion Prov. Lugo - Granxa Provincial

Área profesional: FRUTICULTURA

Froitocultura (AGAF0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO
OURENSE Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.

PONTEVEDRA Vilanova de Arousa Concello de Vilanova de Arousa (Pazo Vista Real)
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Pastoriza Concello de Pastoriza (O Acebreiro)

OURENSE

Allariz Centro de Formación Ocupacional S.Mª de Europa-
Valverde

Monterrei Asociacion Profesional Xovenes Agric.
O Barco de Valdeorras El Barco de Valdeorras

Ourense Centro Santa Maria de Europa
Ourense Fundacion Laboral Construccion

Pereiro de Aguiar Cen.Peniten. Pereiro de Aguiar
Ribadavia Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro

San Ciprián de Viñas Asoc. Prop. Parcelas Polig. Ind. S. Ciprian de Viñas
Vilamarín Fundacion Laboral de la Construccion

Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquia

PONTEVEDRA

O Porriño Porriño
O Rosal Fundación de Estudios e Análises (Fesan) - O Rosal

Ponteareas Instituto de F.P. A Granxa
Pontevedra IES Montecelo

Salvaterra de Miño Casa da Cultura Raiña Dona Urraca - Concello 
Salvaterra

Tomiño Concello de Tomiño - O Regatiño
Vilanova de Arousa Concello de Vilanova de Arousa (Pazo Vista Real)

Xardinaría e restauración da paisaxe (AGAO0308M)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

A CORUÑA Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de 
Santiago

OURENSE Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.

Fonte: Elaboración propia. Datos Consellería de Economía, Emprego e Industria

OURENSE

Arnoia Ayuntamiento de Arnoia
Pereiro de Aguiar Cen.Peniten. Pereiro de Aguiar

Ourense Centro Santa Maria de Europa
Esgos Concello de Esgos
Laza Concello de Laza

Muiños Concello de Muiños
Ourense Concello de Ourense Centro FO Campo da Feira
A Peroxa Concello de Peroxa (A)

Esgos GRECERI S.L – Braña,S.C.L.Esgos
Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquia

A Gudiña Mancomunidade Intemunicipal Conso-Frieiras
Nogueira de Ramuin Monte Blanco Agraria Galega S.L.

PONTEVEDRA
Vigo Centro Integrado de Formación de Coia

Salvaterra de Miño Concello de Salvaterra de Miño
Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes (AGAO0208)

PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

A CORUÑA

Boiro Centro de Formacion Amicos
Ferrol Centro de Formacion Ocupacional de Ferrol

Negreira U.A.F. Negreira
Oleiros Centro Municipal de Formación A Carballeira

Santiago de compostela Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios

Santiago de compostela Centro Integrado de Formacion Profesional de 
Santiago

LUGO

Antas de Ulla Antas de Ulla
Barreiros ILEX Formacion, S.L.
Becerreá Concello de Becerreá

Cervo Concello de Cervo
Foz Concello de Foz

Lugo Confederacion Galega de Minusvalidos
Lugo Conselleria Familia, Muller e Xuventude

Monterroso Centro Penitenciario de Monterroso
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Relación de centros formativos acreditados na Comunidade Autónoma de 
Galicia para a impartición de Certificados de Profesionalidade, correspon-
dentes á FAMILIA INDUSTRIA ALIMENTARIA, e clasificados por áreas profe-
sionais:

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria. (INAQ0108)
PROVINCIA CONCELLO CENTRO AUTORIZADO

PONTEVEDRA Silleda Coesco Deza SL
OURENSE San Cibrao das Viñas Fundacion Centro Tecnoloxico da Carne
OURENSE Cenlle Fundacion Coren
A CORUÑA Ferrol IES Ferrovello

Queixería (INAE0109)
OURENSE Castro Caldelas FEI Galicia

Industrias lácteas (INAE0110) 
OURENSE Castro Caldelas FEI Galicia

Elaboración de viños e licores (INAH0109)
Non existen centros autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia

Industrias derivadas da uva e do viño (INAH0110)
Non existen centros autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia

Enotecnia (INAH0209)
Non existen centros autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia

Elaboración de cervexa (INAH0210)
Non existen centros autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia

Obtención de aceites de oliva (INAK0209)
Non existen centros autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia

Fonte: Elaboración propia. Datos Consellería de Economía, Emprego e Industria

A continuación relaciónanse os Certificados de Profesionalidade corres-
pondentes á FAMILIA INDUSTRIA ALIMENTARIA máis axeitados para o sec-
tor agrario e clasificados por áreas profesionais:

FAMILIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Área profesional: ALIMENTOS DIVERSOS

Denominación
Operaciones auxiliares de elaboración na industria alimentaria. (INAQ0108)

Área profesional: LÁCTEOS

Denominación
Queixería (INAE0109)
Industrias lácteas (INAE0110)
Elaboración de leites de consumo e productos lácteos

Área profesional: BEBIDAS

Denominación
Elaboración de viños e licores
Industrias derivadas da uva e do viño
Enotecnia
Elaboración de cervexa

Área profesional: ACEITES E GRAXAS

Denominación
Obtención de aceites de oliva

Fonte: Elaboración propia. Datos Consellería de Economía, Emprego e Industria
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zos/as á actividade agraria Contan con varias orientacións produtivas, cada 
unha con módulos específicos que se suman aos comúns a todas ás orien-
tacións. Estes cursos poden programarse na súa totalidade (8 módulos, con 
250 horas) ou ben programarse por módulos individuais de 40 h. de dura-
ción como máximo.

Ditos cursos de formación están regulados na seguinte normativa:

 à Lei 19/1995, do 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias 
(BOE nº 159, do 05 de xullo de 1995)

 à Decreto 247/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o Regula-
mento de capacitación agraria. (DOG nº 203, do 19 de outubro de 2000).

 à Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de 
Explotacións Agrarias de Galicia (DOG nº 196, do 15 de outubro de 2012)

 à Anexo V da Orde do 17 de marzo de 2009 pola que se ditan normas rela-
tivas a inscrición no rexistro de entidades colaboradoras da Consellería 
do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua 
e transferencia de tecnoloxía en materia agraria e sobre o procedemen-
to de homologación dos cursos realizados por estas entidades e a ex-
pedición de certificacións e diplomas oficiais por parte da Administra-
ción pública. (DOG nº 60, do 27 de marzo de 2009).

 à Bases reguladoras das axudas para a modernización das explotacións 
agrarias e para a incorporacion de mozos á actividade agraria, cofinan-
ciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) 
no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e na súa convocatoria anual.

 î Usuarios de produtos fitosanitarios

A regulación da formación teórico - práctica dos cursos ven establecida no 
Anexo IV do Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se estable-
ce ou marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fito-

2.3 Formación continua
A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Ali-
mentaria (AGACAL), ven ofertando unha serie de cursos de formación conti-
nua ao agro galego necesaria para adecuar a súa capacitación profesional, 
técnica e de xestión, e coa finalidade de mellorar a competitividade das 
nosas explotacións e empresas agrarias. 

Dita formación é impartida directamente pola Consellería de Medio Rural así 
como a través das entidades colaboradoras autorizadas para impartir a dita 
formación(sindicatos, academias de formación, fundacións, asociacións, ...).

Os cursos de formación continua que se organizan son principalmente 
aqueles que conlevan a obtención dun título habilitante ou esixible para 
o exercicio profesional ou a incorporación ao sector agrario, non obstante, 
tamén se ven impartindo outros cursos innovadores, os cales son cada vez 
máis demandados polo sector.

As accións formativas esixibles son aquelas que teñen como obxectivo pro-
porcionar aos profesionais do sector agroforestal e gandeiro certificados, 
diplomas ou carnés, esixibles polas distintas normativas que regulan as 
súas actividades, coa finalidade de poder exercelas cando sexa preceptivo 
contar coa pertinente acreditación de formación específica, así como na-
queles outros casos en que sexa requisito necesario para percibir determi-
nadas axudas públicas. 

Considérase que son accións formativas esixibles as seguintes:

 î Curso de Incorporación a Empresa Agraria

É a formación requirida a os agricultores/as mozos/as (de 18 a 40 anos) 
para poder percibir a axuda pola súa instalación os/as agricultores/as mo-
zos/as (de 18 a 40 anos), que se incorporan como titulares ou cotitulares 
a unha explotación agraria, segun ás bases reguladoras das axudas para 
a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mo-
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Orde do 21 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases regu-
ladoras dás axudas á utilización dous servizos de asesoramento por per-
soas titulares de explotacións agrarias, (DOG nº 252, do 29 de decembro de 
2009), e modificacións posteriores.

Orde do 22 de decembro de 2010 pola que se establecen as axudas en con-
correncia competitiva para a implantación de servizos de asesoramento, 
xestión e substitución nas explotacións agrarias cofinanciadas, co Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Progra-
ma de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013. (DOG nº 249, do 29 de 
decembro de 2010), e modificacions posteriores.

 î Formación de tomadores de mostras e controladores de 
muxido de leite nas explotacións

Esixidos polo Real Decreto 217/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan a 
identificación e rexistro dos axentes, establecementos e colectores que in-
terveñen no sector lácteo, e o rexistro dos movementos do leite. (BOE nº 43, 
do 19 de febreiro de 2004), e polo Real Decreto 1728/2007, do 21 de decem-
bro, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprir 
os operadores do sector lácteo (BOE nº 15, do 17 de xaneiro de 2008)

 î Clasificadores de canais de vacún

Esixidos polo Real decreto 225/2008, do 15 de febreiro, polo que se com-
pleta a aplicación do modelo comunitario de clasificación dás canais de 
vacún pesado e regúlase ou rexistro dous prezos de mercado (BOE nº 56, 
do 5 marzo de 2008).

 î Seguridade e saúde laboral non sector agroforestal

A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece as obrigas marco a cum-
prir por empresarios e traballadores para previr as lesións profesionais. O 
novo enfoque da prevención que formula esta lei está baseado na planifi-
cación das actividades preventivas, que se deben de formular como conse-
cuencia dunha correcta avaliación de riscos laborais.

sanitarios (BOE nº 223, do 15 de setembro de 2012), e na Orde conxunta do 
14 de abril de 2009 das Consellerías do Medio Rural e de Sanidade, pola que 
se regula a formación das persoas que realizan actividades relacionadas 
coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios na Comunidade 
Autónoma de Galicia e crea a Comisión Técnica de Produtos Fitosanitarios 
(DOG nº 196, do 15 de outubro de 2012).

 î Benestar animal

Son cursos destinados a profesionais de explotacións e transportistas. re-
collidos no Decreto 60/2007, do 22 de marzo, polo que se regulan os cursos 
de formación en materia de benestar animal, establécese o procedemento 
de autorización das entidades de formación e créase o rexistro destas (DOG 
nº 67, do 4 de abril de 2007).

O persoal a cargo do coidado de polos destinados á produción de carne que xa 
fixera este curso no seu día deberá facer un curso para a actualización do co-
ñecemento da normativa e as técnicas de produción específicas para o sector. 
Regulados no Real Decreto 692/2010, de 20 de maio, polo que se establecen 
ás normas mínimas para a protección dous polos destinados á produción de 
carne e modifícase ou Real Decreto 1047/1994, de 20 de maio, relativo ás nor-
mas mínimas para a protección de becerros (BOE nº 135, do 3 de xuño de 2010)

 î Produción integrada

Regulada pola Orde do 30 maio de 2005 pola que se desenvolve ou Decreto 
68/2004, do 11 de marzo, que regula a produción integrada e a súa indica-
ción nos produtos agrarios (DOG nº 117, do 20 de xuño de 2005).

 î Formación do persoal de entidades de asesoramento, 
xestión e substitución

Estes cursos están regulados polo Decreto 235/2007, do 29 de novembro, 
polo que se regulan os servizos de asesoramento e de xestión das explota-
cións agrarias (DOG nº 243, do 18 de decembro de 2007).
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Os Criterios básicos dos programas de formación do persoal pertencente 
ás estacións de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación (ITEAF) veñen 
establecidos no Real Decreto 1702/2011, do 18 de novembro, de inspeccións 
periódicas dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios. (BOE n.º 
296, do 9 de decembro de 2011)

A continuación, pasamos a detallar o número de cursos así como o número de 
alumnos de formación continua entre os anos 2008 e 2018, ambos incluídos.

Regulados por:

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. (BOE nº 
269, do 10 de novembro de 1995)

 à Formación de directores técnicos e inspectores das estacións de Ins-
pección Técnica de Equipos de Aplicación (ITEAF) (persoal responsable 
da unidade de inspección e persoal técnico, respectivamente)

ACCIÓNS FORMATIVAS
CURSOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FITOSANITARIOS  218  130  120  87  37  41  68  172  436  63  41

BENESTAR ANIMAL  159  59  90  52  22  18  35  43  26  21  5

INCORPORACIÓN A EMPRESA AGRARIA  21  14  11  9  7  12  13  45  84  57  206

OUTROS CURSOS INNOVADORES  291  187  326  81  39  49  51  94  6  16  8

TOTAL  689  390  547  229  105  120  167  354  552  157  260

ACCIÓNS FORMATIVAS
ALUMNOS POR ANO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FITOSANITARIOS 5.610 3.482 3.038 2.230  944 1.050 1.843 2.293 8.511  389 1.027

BENESTAR ANIMAL 3.820 1.315 1.849 1.051  491  363  757  788  410  412  102

INCORPORACIÓN A EMPRESA AGRARIA  438  337  255  212  196  333  363  985 1.531 1.387 5.696

OUTROS CURSOS INNOVADORES 6.409 4.081 7.034 1.103  537  948  772 3.539  111 1.319  215

TOTAL 16.277 9.215 12.176 4.596 2.168 2.497 3.735 7.605 10.563 3.507 7.040
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Contexto da formación 
agraria actual

3.1 Situación de partida
Unha das competencias que ten a Consellería do Medio Rural é a de 
proporcionar a formación necesaria ao agro galego coa finalidade de 
mellorar a rendibilidade e viabilidade das nosas explotacións e em-
presas agrarias en materia de capacitación profesional, xestión e in-
novación tecnolóxica. Esta formación impártese a través dos centros 
de formación propios dependentes da Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria (AGACAL), así como das oficinas agrarias comarcais e 
outras unidades da Consellería.

Os Centros de Formación e Experimentación Agraria da Consellería, 
nos últimos anos foron converténdose en centros de referencia para 
a impartición dos ciclos formativos da formación profesional de base 
na familia profesional agraria.

A formación agroforestal impartida polos CFEA’s divídese en tres 
grandes liñas orientadas cada unha delas a uns determinados fins e 
obxectivos ben diferenciados:

 î Formación regrada. Familia profesional agraria. 

Desenvólvese a través dos ciclos formativos de Formación Profesio-
nal de grao medio e superior. A meirande parte dos centros da AGA-
CAL teñen entre seus plans formativos estes ciclos.

 î Certificados de profesionalidade. 

Estase a traballar xunto coa Consellería de Economía, Emprego e In-
dustria para a impartición de certificados de profesionalidade da fa-
milia profesional agraria, co que se pretende facer una posta en valor 
dos Centros de Formación Agraria, así como optimizar os recursos 
entre centros de formación de ambas Consellerías. 

 î Formación continua.

A formación continua constitúe o conxunto de accións formativas 
non regradas dirixidas a adecuar a capacitación profesional, técnica 
e de xestión coa finalidade de mellorar as explotacións e empresas 
agrarias. 

03
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3.2 Centros impartidores
Para levar a cabo as funcións en materia de formación agraria que 
ten encomendada, a AGACAL dispón de seis centros de formación 
distribuídos ao longo do territorio da Comunidade, conformándose 
desta maneira unha rede de unidades formativas que se estende por 
todo o rural galego facilitando un acceso á formación máis doado 
para o sector.

A formación continua adoita impartirse en cursos ou xornadas de 
curta duración que van destinadas, fundamentalmente, a profesio-
nais en activo.

A meirante parte das ditas actuacións están enmarcadas no Plan de 
formación continua así como no Plan de transferencia tecnolóxica, 
cofinanciados os dous a través de fondos FEADER.

CFEA SERGUDE

CFEA MONFORTE DE LEMOS

CFEA GUÍSAMO

CFEA PEDRO MURIAS RIBADEO

CFEA ALTA MONTAÑA BECERREÁ

CFEA LOURIZÁN
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LOCALIZACIÓN
Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude 
Lugar de Quián
15881 Sergude – Boqueixón (A Coruña)
Tel.: 981 511 815
Fax.: 981 511 809
Correo-e: ceca.sergude@edu.xunta.es 

1. PERSOAL DO CENTRO
O centro conta na actualidade cun cadro de persoal de 27 profesionais, distribuídos entre 
persoal docente (profesores) e persoal non docente (administración, residencia, explotación 
agraria)

2. INSTALACIÓNS
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

 à Edificio principal: Neste edificio atópanse 6 aulas, salón de actos, aula de informática, 6 
despachos de persoal técnico e docente, 1 oficina de administración, biblioteca, sala de 
catas, almacéns e aseos.

 à Edificio residencia: Con aula de informática, aula formación continua, sala de usos 
múltiples, comedor, cociña, salas de descanso e vestiarios do persoal residencia, almacéns, 
vestiarios de alumnos, unidade técnica de muxido, habitacións e aseos, comedor e cociña.

 à Aulario: Aula para formación continua, almacén, aula de caza e pesca, aula de apicultura.

 î CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA DE SERGUDE

PERSOAL DOCENTE
Posto Nº
Director 1
Xefe de estudos 1
Xefe de explotación 1
Xefe de internado 1
Xefe de sección de formación 4
Xefe de sección C 1
Profesor 1
Posto base subgrupo A2 1
TOTAL 11

PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Posto Nº
Xefe de grupo 1
Oficial 1ª agrario 1
Oficial 2ª agrario 3
Peón agrario 1
Cociñeiro 1
Axudante de cociña 2
Auxiliar de internado 3
Posto base subgrupo C2 1
TOTAL 13

mailto:ceca.sergude@edu.xunta.es
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3. INFRAESTRUTURAS

Explotación gandeira
Cortello de gando vacún, sala de muxido, leitería, alpendres

ESPECIE CABEZAS
Vacas leite en produción 20
Novillas 11
Cebo para consumo en comedor 4
Cabalos do Cfea 3
Cabalos de PURAGA 9
Porcos para consumo en comedor 5
Porcos reprodutores 3

Explotación agraria
Finca de 95 hectáreas dedicada a diversos aproveitamentos 
(prados, fincas forestais, investigación, edificios, etc.):

APROVEITAMENTOS SUPERFICIES 
(HA)

Praderías e cultivos para o gando vacún 19.43
Pastos para os cabalos 16.30
Fincas forestais 31.03
Investigación forestal 15.95
Ensaios coa Universidade 4.45
Matogueiras 1.96
Edificios (escola, explotación, cabalos) 5.93
Invernadoiros (forestal, hortícola) 0.04
TOTAL 95.09

Talleres de maquinaria pesada e lixeira.

MAQUINARIA UNIDADES
Tractor 3
Autocargador 1
Remolque 1
Remolque esparcidor 1
Cisterna 1
Pala desensiladora 1
Segadora acondicionadora 2
Rotoempacadora 1
Rastrillo fileirador 2
Henificadora xiratoria 1
Arado cultivador 1
Arado bisurco 1
Grada discos 1
Sementadora de cereais 1
Sementadora de pratenses 1
Abonadora pendular 1
Desensiladora 1
Pulverizador hidráulico 1
Encintadora suspendida 1

Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL 
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LOCALIZACIÓN
Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo
Lugar de Bos, 14
15640 Guísamo (A Coruña)
Tel.: 881 881 057
Fax.: 881 881 044
Correo-e: cfea.guisamo@edu.xunta.es 

1. PERSOAL DO CENTRO
O centro conta na actualidade cun cadro de persoal de 20 profesionais, distribuídos entre 
persoal docente (profesores) e persoal non docente (administración, explotación agraria)

2. INSTALACIÓNS
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

 à Docencia: 11 aulas, salón de actos, despachos de persoal técnico e docente, sala de 
reunións, 1 oficina de administración, biblioteca, laboratorio, adega e laboratorio de 
enoloxía, almacéns e aseos.

 à Outras instalacións: Internado, sala de ocio, comedor, cociña, comedor-cafetería, lavandería, 
almacéns, vestiarios de alumnos, ximnasio.

 î CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA DE GUÍSAMO

PERSOAL DOCENTE
Posto Nº
Director 1
Xefe de estudos 1
Xefe de explotación 1
Xefe de internado 1
Xefe de sección de formación 5
Posto base subgrupo A2 1
TOTAL 10

PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Posto Nº
Xefe de negociado 1
Xefe de grupo 1
Ordenanza 1
Oficial 2ª agrario 2
Peón agrario 1
Auxiliar de internado 4
TOTAL 10
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3. INFRAESTRUTURAS

Explotación agraria
Finca de 5,3 hectáreas dedicada a diversos aproveitamentos 
(horta, viñedo, froiteiras, xardíns, edificios, etc.):

APROVEITAMENTOS SUPERFICIES 
(HA)

Horta ao ar libre 0.25
Horta en invernadeiro 0.1
Flor invernadoiro 0.3
Viñedo 1
Foiteiras 2
Ornamental invernadoiro 0.12
Viveiro ao ar libre 0.14
Zonas verdes e xardíns 1.66
TOTAL 5.3

Nave de Maquinaria 

MAQUINARIA UNIDADES
Tractor 5
Motocultor 1
Remolque 1
Arado 3
Fresa 1
Grada de discos 1
Subsolador descompactador 2
Grada rotativa 1
Motoazada 1
Cortacesped autopropulsado 1
Plantadora de planta en cepellón 2
Enterradora de pedras 1
Subsolador-plantador vide 1
Fresador 1
Ahoyador 3
Meseteadora 1
Abonadora de trompa 1
Plastificadora 1
Sacadora de patatas carruxo 1
Enrollador de alambre 1
Plantadora de patatas 1
Picadora de restos forestales 1
Desbrozadora 5
Niveladora 1

Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL 

Remolque esparcidor de estiércol 1
Despedregadora 1
Pulverizador hidraúlico 1
Atomizador suspendido 2
Gato hidraúlico 1
Plataforma neumática elevadora 1
Prensa hidraúlica 1
Sierra eléctrica oscilante 1
Elevador hidraúlico 1
Grúa hidraúlica 2
Equilibrador de ruedas 1
Desmontadora de neumáticos 1
Torno 1
Afiladora de cadenas de motosierras 1
Taladro industrial 2
Electro esmeril 1
Sierra eléctrica de cinta para metal 1
Equipos soldadura 6
Depósito y surtidor de gasoil 1
Amoladora 4
Aspiradora industrial 3
Taladro manual profesional 1
Atomizador de mochila 2
Pulverizador hidraúlico 2
Ingletadora 2
Hidrolimpiadora 3
Lijadora de madera 3
Motosierra 9
Taladro de batería 1

Sierra de Calar 1
Afiladora 1
Compresor 1
Cortasetos 3
Motoguadaña 3
Cortabordes 3
Cortacesped 4
Escarificador 2
Soplador 2
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LOCALIZACIÓN
Centro de Formación e Experimentación Agraria de Alta Montaña
Pena do Pico
27695 Becerreá (Lugo)
Tel.: 982 161 203
Fax.: 982 161 703
Correo-e: ceca.altamontana@edu.xunta.es 

1. PERSOAL DO CENTRO
O centro conta na actualidade cunha plantilla de 16 profesionais, distribuídos entre persoal 
docente (profesores) e persoal non docente (administración, internado, explotación agraria)

2. INSTALACIÓNS
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

 à Edificio principal: 6 aulas, 3 laboratorios, 4 despachos, biblioteca, aula de informática, salón 
de actos, sala de reunións 

 à Edificio residencia: Comedor de 45 prazas, residencia con 15 habitacións de 3 persoas, 
vivenda director/ra, vivenda xefe/a de internado, cociña, lavandería, sala de xogos, sala de 
televisión, sala de xogos, pista deportiva, campo de fútbol.

 à Outros equipamentos: Arquivo, sala de reprodución de documentos, administración

 î  CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA DE ALTA MONTAÑA (BECERREÁ)

PERSOAL DOCENTE
Posto Nº
Director 1
Xefe de sección de formación 4
Posto base subgrupo A2 1
TOTAL 6

PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Posto Nº
Xefe de negociado 1
Xefe de grupo 1
Oficial 1ª agrario 2
Encargado agrario 1
Peón agrario 1
Cociñeiro 1
Axudante de cociña 1
Auxiliar de internado 1
Limpador 1
TOTAL 10
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3. INFRAESTRUTURAS Explotación gandeira
Estabulación semilibre de vacún, cebadoiro de xatos, 
parideiras, leitería, sala de muxido, palleiras, silos de forraxe, 
manga de tratamentos con potro e báscula, aprisco, apiario.

ESPECIE CABEZAS
Vacas Raza Rubia Galega 12
Touro Raza Rubia Galega 1
Terneiros/as Raza Rubia Galega 7
TOTAL 20
Eguas 4
Cabalo 1
Poldro 1
TOTAL 6
Colmeas 6
TOTAL 6

INSTALACIÓNS  SUPERFICIE (m2)
Salón de actos 72
Laboratorio 84
Despachos 74
Aseos 66
Aulas 291
Sala reunións 27
Fotocopiadora 3
Secretaría 30
Vestíbulos 76
Pasillos 322
Biblioteca 43
Almacén 33
Comedor 82
Cociña-Lavandería 104
Internado 341
Vivendas 264
Nave maquinaria 817
Nave almacén 375
Nave talleres 1,005
Archivo 10
Sala TV 31
Cafetería – Sala de xogos 73
Vestiarios persoal-alumnos 72
TOTAL 4,295

Nave de Maquinaria 

MAQUINARIA UNIDADES
Tractor 5
Remolque 5
Autocargador 1
Arado 2
Grada 2
Cultivadores 2
Subsolador 1
Rotovator 1
Cisterna 1
Desbrozadora 2
Polidotzer 1
Segadora rotativa 2
Motosegadora 1
Rastrillo de molinete vertical 1
Hilerador 1
Rotoempacadora 1
Picadora/trituradora 1
Clavadora de estacas 1
Rodillo 1
Nebulizador manual 1
Abonadora centrífuga 1
Motosierras 10
Podadoras altura 6
Desbrozadoras gasolina 10
Ahoyador 2
Cortacesped 2
Motocultor 1
Atomizador 1

Explotación agraria
Finca de 72 hectáreas dedicada a diversos aproveitamentos 
(cultivos forraxeiros, especies forestais, froiteiras, edificios, etc.)

APROVEITAMENTOS SUPERFICIES 
(HA)

Cultivos forraxeiros plurianuais 14.5
Prados permanentes sen árbores 7
Prados permanentes con poucas árbores 7.5
Pastos non sementados sen árbores 5
Pastos non sementados con árbores 13.5
Especies forestais (piñeiro) 18.73
Especies forestais (castiñeiro) 0.5
Froiteiras (maceiras) 0.41
Outros usos 5.5
TOTAL 72.64Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL 



43
Plan estratéxico da formación agraria en Galicia

LOCALIZACIÓN
Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos
Rúa Alfredo Brañas, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tel.: 982 889 103
Fax.: 982 889 101
Correo-e: ceca.monforte@edu.xunta.es

1. PERSOAL DO CENTRO
O centro conta na actualidade cunha plantilla de 14 profesionais, distribuídos entre persoal 
docente (profesores) e persoal non docente (administración, explotación agraria).

2. INSTALACIÓNS
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

 à Laboratorio: orientado a análise de viños, adega: con depósitos de aceiro de diferentes 
capacidades para realizar microvinificacións con temperaturas controladas, así como 
maquinaria necesaria (despalilladora-esmagadora, prensas neumáticas, embotelladora, 
filtro de placas, lavadora de botellas, etc.), aula de prácticas de fitosanitarios con diferente 
maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios e Equipos de Protección Individual, 
sala de informática: con 20 postos, biblioteca, salón de actos, con capacidade para 154 
persoas, aula de cata con 14 postos 4 aulas con capacidade para 24 alumnos e 1 aula para 
48 alumnos e 5 despachos.

 î CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA DE MONFORTE DE LEMOS

PERSOAL DOCENTE
Posto Nº
Director 1
Xefe de estudos 1
Xefe de explotación 1
Profesor 1
Posto base subgrupo A2 2
TOTAL 6

PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Posto Nº
Oficial 1ª agrario 1
Oficial 2ª agrario 2
Peón agrario 1
Auxiliar de internado 3
Posto base subgrupo C2 1
TOTAL 8
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3. INFRAESTRUTURAS Explotación gandeira
Almacéns, silos, cobertizos, leitería, sala de ordeño, manga 
de tratamentos

ESPECIE CABEZAS
Vacas Raza Rubia Galega 22
Touro Raza Rubia Galega 1
Terneiros/as Raza Rubia Galega 10
TOTAL 33

INSTALACIÓNS  SUPERFICIE (m2)
Salón de actos 164.64
Laboratorio 43.43
Despachos 97.27
Aseos 56.16
Aulas 425.31
Fotocopiadora 10.12
Secretaría 24.86
Vestíbulos 46.00
Pasillos 176.88
Biblioteca 56.45
Almacén 233.82
Cafetería 66.97
Lavandería 40.28
Internado 795.96
Vivendas 649.44
Nave maquinaria 178.30
Garaxe 126.00
Nave talleres 258.00
Establos 792.00
Hangar maquinaria 473.76
Local cámara frigorífica 15.93
Sala de caldeiras 20.78
Local extinción incendios 31.59
Henil 256.42
Local produtos fitosanitarios 17.86
Adega 73.50
Local combustible agrícola 26.38
Nave talleres 258.00
TOTAL 5,322.75

Nave talleres e maquinaria 

MAQUINARIA UNIDADES
Abonadora pendular 1
Acolchadora 1
Arado bisurco 1
Arado monosurco 2
Batidor de purín 1
Brazo retroescavadora 1
Cisterna bebedero 1
Cisterna purín 1
Compresor 1
Cuchilla niveladora 1
Cultivador 3
Generador 1
Grada de discos 1
Hormigonera 1
Motocultor 1
Motosegadora 1
Pala cargadora 2
Pincho rulos 1
Pinza rulos 1
Pluma elevación cargas 1
Remolque 5
Rodillo 2
Rotoempacadora 1
Rotovator 1
Sembradora 4
Subsolador 1
Taladro de columna 1
Tractor 5

Explotación agraria
Finca de 32 hectáreas dedicada a diversos aproveitamentos 
(cultivos forraxeiros, froiteiras, viñedos, pequenos froitos, 
invernadoiros, edificios, etc.):

APROVEITAMENTOS SUPERFICIES 
(HA)

Praderías 23.79
Froiteiras (Campos ensaio de pebida +oso) 0.80
Réplica Banco Xermoplasma maceiras do 
CIAM 1.00

Réplica Banco Xermoplasma pereiras do CIAM 0.40
Pequenos froitos 0.10
Viñedo (Campos de ensaio) 0.57
Réplica Banco Xermoplasma vides da EVEGA 0.91
Campo de Pes Nais de Vide da EVEGA 0.60
Invernadoiros 0.08
Urbanizado e servizos 4.50
TOTAL 32.75

Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL 
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LOCALIZACIÓN
Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murias de Ribadeo
Vilaframil
27797 Ribadeo (Lugo)
Tel.: 982 828 552
Fax.: 982 131 019
Correo-e: cfearibadeo@xunta.ga

1. PERSOAL DO CENTRO
O centro conta na actualidade cun cadro de persoal de 15 profesionais, distribuídos entre 
persoal docente (profesores) e persoal non docente (administración, explotación agraria).

2. INSTALACIÓNS
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

 à Docencia: Aulas, despachos, sala de reunións, salón de actos, biblioteca, aula de informática, 
aula de lácteos, aula magna.

 à Residencia: Internado, comedor-cafetería, lavandería, sala de xogos, pista polideportiva.

 î CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA PEDRO MURIAS

PERSOAL DOCENTE
Posto Nº
Director 1
Xefe de internado 1
Xefe de sección de formación 2
TOTAL 4

PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Posto Nº
Xefatura de negociado 1
Encargado agrario 1
Oficial 2ª agrario 3
Cociñeiro 1
Axudante de cociña 1
Auxiliar de internado 3
Posto base subgrupo C2 1
TOTAL 11
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3. INFRAESTRUTURAS Explotación gandeira
Establo libre gando vacún, establo fixo vacún

ESPECIE CABEZAS
Vacas Raza Rubia Galega 7
Touro Raza Rubia Galega 1
Terneiros/as Raza Rubia Galega 5
TOTAL 13

INSTALACIÓNS  SUPERFICIE (m2)
Salón de actos 60.00
Laboratorio 31.00
Despachos 83.00
Aseos 43.00
Aulas 94.00
Sala reunións 27.00
Secretaría 12.00
Pasillos 263.00
Biblioteca 31.00
Almacén 70.00
Comedor-Cafetería 167.00
Lavandería 41.00
Internado 342.00
Nave maquinaria 348.00
Nave almacén 126.00
Nave talleres 73.45
Vestiarios 30.00
Aula Lacteos 125.55
Aula de informática 36.47
Aula magna 380.00
Aparcamento vehículos 115.67
Estación metereolóxica 90.00
Pista polideportiva 684.00
Depósito de propano 32.00
Vivendas 270.00
Establo libre gando vacún 1,410.70
Establo fixo vacún 130.20
Invernadoiros 544.00
TOTAL 5,660.04

Nave de Maquinaria 

MAQUINARIA UNIDADES
Tractor 3
Remolque agricola basculante 1
Cisterna de purín de 5.000 litros 1
Rastrillo hilerador de 4,5 metros 1
Segadora rotartivas 5 discos 1
Grada de discos de 20 discos 1
Rulo de compactación 1
Abonadora centrifuga de 1.000 litros 1
Fresadora de 1,80 metros 1
Arado monosurco de vertederas 1
Gradilla de 1,80m. De traballo 1
Cultivador de 9 brazos flexibles 1
Subsolador de tres rejas 1
Desbrozadora de brazo para tractor 1
Desbrozadoras manuales 5
Motosierras 2
Motoazada 1
Carretilla de tratamentos (100 litros) 1
Cortasetos 2
Atomizador de mochila 1
Tractor cortacesped 1
Picadora de motor 1

Explotación agraria
Finca de 13 hectáreas dedicada a diversos aproveitamentos 
(pastos, froiteiras, horta, invernadoiros, edificios, etc.):

APROVEITAMENTOS SUPERFICIES 
(HA)

Pastos 10.52
Horta e froiteiras 0.62
Invernadoiros 0.05
Forestal 0.79
Construcións, camiños, explanadas 1.39
TOTAL 13.37

Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL 
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LOCALIZACIÓN
Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizán
Rúa Igrexa, 19
36153 Lourizán (Pontevedra)
Tel.: 986 805 088
Fax.: 986 805 086
Correo-e: cfea.lourizan@edu.xunta.es

1. PERSOAL DO CENTRO
O centro conta na actualidade cunha plantilla de 20 profesionais, distribuídos entre persoal 
docente (profesores) e persoal non docente (administración, explotación agraria).

2. INSTALACIÓNS
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS

 à Docencia: 4 aulas, despachos, salón de actos, sala de reunións, biblioteca, aula de 
informática, obradoiros

 à Residencia: Internado, cociña, lavandería, comedor-cafetería, vestiarios, campo de 
deportes

 î CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGRARIA DE LOURIZÁN

PERSOAL DOCENTE
Posto Nº
Director 1
Xefe de estudos 1
Xefe de internado 1
Xefe de sección de formación 2
Posto base subgrupo A2 1
TOTAL 6

PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Posto Nº
Xefe de negociado 1
Oficial 2ª agrario 3
Oficial 1ª Oficios varios 1
Oficial 1ª Cociñeiro 1
Axudante de cociña 2
Auxiliar de internado 2
Posto base subgrupo C1 Adm. especial 1
Posto base subgrupo C2 Adm. especial 1
Posto base subgrupo C2 – Adm. xeral 1
Camareiro-Limpador 1
TOTAL 14



Plan estratéxico da formación agraria en Galicia
48

3. INFRAESTRUTURAS Explotación forestal
Finca de 6,5 hectáreas dedicada a diversos aproveitamentos 
(castiñeiros, aproveitamento forestal, plantas aromáticas, 
froitos do bosque, edificios, etc.)

APROVEITAMENTOS SUPERFICIES 
(HA)

Castiñeiros 0.3
Plantas aromáticas 0.07
Froitos do bosque 0.2
Invernadeiro micoloxía 0.03
Invernadeiro produción planta 0.12
Zona aclimatación planta 0.05
Zona prácticas 1.2
Monte Sino (aproveitamento forestal) 4.5
TOTAL 6.47

INSTALACIÓNS  SUPERFICIE (m2)
Salón de actos 140
Despachos 150
Aseos 25
Aulas 240
Sala reunións 20
Secretaría 50
Vestíbulos 70
Biblioteca 70
Almacén 60
Comedor-cafetería 200
Cociña-lavandería 150
Internado 700
Nave maquinaria 500
Nave talleres 120
Vestiarios 100
Aula informática 60
Aula sótano 40
TOTAL 2,695

Nave de Maquinaria 

MAQUINARIA UNIDADES
Tractor 3
Remolque 1
Desbrozadora cadeas 3
Desbrozadora martelos 1
Escarificador 1
Fresadora 3
Arado xiratorio 1
Rodillo 1
Grada 1
Despedregadora 1
Hidrosembradora 1
Compresor de remolque 1
Cortacéspede motorizado 3
Motocultor con fresa 2
Arado motocultor 1
Peine motocultor 1
Desbrozadora motocultor 1
Arincador plantas 1
Atomizador fitosanitarios 1
Sulfatadora a motor 1
Maquina de lavar a presión 1
Compresor 1
Minipala 1
Mochilas de aire 15 litros 1
Desbrozadoras manuais 14
Podadora de pértiga 3
Cortasetos 2
Motoserras 1Fonte: Elaboración propia. Datos AGACAL 
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FORMACIÓN REGRADA OFERTADA

CICLOS FORMATIVOS CFEA IMPARTIDOR
CM Aproveitamento e conservación do 
medio natural CFEA de Sergude, Becerreá e Lourizán

CM Produción agropecuaria CFEA de Sergude

CM Xardinaría e floraría CFEA de Guísamo

CM Produción Agroecolóxica CFEA de Sergude (réxime de adultos)

CICLOS FORMATIVOS CFEA IMPARTIDOR
CS Gandaría e asistencia en sanidade 
animal CFEA de Sergude

CS Paisaxismo e medio rural CFEA de Guísamo

CS Xestión forestal e do medio natural CFEA de Becerreá e Lourizán

 î Ciclos formativos de grao medio

A distribución dos ciclos formativos de grao medio que 
se están a impartir neste curso académico 2019/2020 
nos CFEA’s da AGACAL é a seguinte:

 î Ciclos formativos de grao superior

A distribución dos ciclos formativos de grao superior 
nos CFEA’s da AGACAL para o presente curso 
académico é a que segue:
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Análise e diagnóstico

Neste apartado, tentamos de reflectir a análise realizada das característi-
cas internas da formación, facendo un estudio das súas debilidades e for-
talezas, así como das súas características externas, a través das ameazas e 
oportunidades que presenta.

 î DEBILIDADES
 à Desigualdades territoriais importantes debido á distribución xeográfica 

dos centros de formación na nosa Comunidade Autónoma.

 à Centros de formación alonxados do lugar de residencia dos alumnos e 
sen posibilidade de ofrecer, nalgún caso, comedor e/ou residencia.

 à Instalacións obsoletas, nalgúns casos, ou en mal estado que non res-
ponden ás necesidades actuais do sector agrario.

 à Falta de comunicación e relación cos centros de educación secundaria 
e bacharelato que permita dar a coñecer a formación existente para o 
sector agrario.

 à Falta de axuste coas demandas do sector produtivo, tanto da formación 
profesional regrada como da formación profesional para o emprego.

 à Complexidade do sistema de formación profesional, debido ao seu 
grande alcance (desde alumnos en idade escolar ata a formación e 
acreditación de desocupados e traballadores).

 à Falta de posta en común de decisións e acordos entre os centros exis-
tentes, para fixar obxectivos do que se pretende conseguir e dos me-
dios necesarios para a seu logro a curto e longo prazo.

 à Relación de postos de traballo obsoleta que supón unha falta de per-
soal en tódas as unidades administrativas que participan no proceso 
formativo.

 à Falta de formación e actualización do persoal que integra os centros 
de formación.

 î FORTALEZAS
 à Persoal cualificado, con experiencia na formación relacionada co sec-

tor agrario.

 à Dispoñibilidade de centros de formación con capacidade para ofertar 
una formación de calidade no sector agrario.
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 î OPORTUNIDADES
 à Un sector agrario en auxe que precisa de formación.

 à A financiación a través de fondos europeos (FEADER), que permiten dis-
poñer de recursos suficientes para desenvolver as diferentes accións 
formativas no eido da formación non regrada.

 à Subvencións e axudas, para a incorporación de persoas novas ao sector 
agrario e para a mellora das explotacións.

 à Ampla gama de oferta formativa que abarca distintos niveis e é comple-
mentaria entre si, o cal constitúe unha boa oferta de posibilidades de 
formación regrada e non regrada.

 à Presenza dalgunha empresa innovadora que actúa como motor dinami-
zador na súa especialidade.

 à Desenvolvemento de novas actividades económicas complementarias.

 à Aumento da demanda de produtos ecolóxicos que favorece a capacita-
ción para responder á evolución destes hábitos de consumo.

 à Desenvolvemento do sector hortofrutícola, con variedades especial-
mente recoñecidas (patacas, viñedo, mazás, kiwi, castaña, etc.). Todas 
elas destacan polo seu grado de profesionalización e pola súa repercu-
sión económica.

 à Diversificación económica das explotacións agrarias: agroturismo, arte-
sanía, aproveitamento de recursos naturais, roteiros, etc.

 à Producións forestais complementarias para a posta en valor doutros 
recursos forestais como as castañas, froitos silvestres, plantas aromá-
ticas e medicinais e aproveitamentos micolóxicos.

 à Instalacións que se adaptan ás necesidades actuais do sector.

 à Posibilidades de contar con persoal especialista nos distintos sectores 
agrarios a través dos nosos centros de investigación .

 à Plans de formación regrados que poden cubrir a meirande parte das 
necesidades actuais do sector.

 à Unha rede de centros de investigación e transferencia tecnolóxica da 
Xunta de Galicia.

 î AMEAZAS
 à Desequilibrio na presenza de mulleres e homes nas accións formativas 

desenvolvidas, o que propicia a consolidación dos estereotipos labo-
rais na etapa formativa.

 à Insuficiente colaboración das empresas na identificación das deman-
das da formación.

 à Insuficiente demanda da man de obra cualificada de Formación Profe-
sional, o que dificulta as posibilidades de inserción laboral dos nosos 
alumnos.

 à A esixencia de formación para a incorporación agraria que leva á crea-
ción dos cursos de incorporación á empresa agraria, trae consigo o des-
censo do número de matriculados nos ciclos de formación regradas.

 à Envellecemento da poboación ocupada no sector agrario e baixo nivel 
de relevo xeracional.

 à Imaxe social negativa e pouco valorada da actividade agraria así como 
da súa formación.
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Obxectivos

A continuación pasamos a relatar os principais obxectivos que pretende-
mos acadar con este Plan Estratéxico e que son os que a continuación se 
detallan:

 à Mellorar a competitividade e a sustentabilidade do sector prima-
rio e alimentario do medio rural galego, apoiando a modernización e 
adaptación aos novos retos das empresas, tanto a nivel técnico como 
de xestión.

 à Obter uns niveis axeitados de cualificación profesional dos axentes 
económicos do sector agrario, para dotar de dimensión empresarial ás 
nosas explotacións e garantir unha produción agroalimentaria susten-
table, segura, de calidade e rendible.

 à Responder ás necesidades formativas e de cualificación profesional 
de profesionais, asociacións, entidades e institucións do sector prima-
rio, empresas agroalimentarias e poboación do medio rural, impulsando a 
adquisición e actualización permanente das competencias profesionais.

 à Incentivar o desenvolvemento de proxectos e actividades por parte 
dos axentes implicados no sector primario (poboación do medio rural, 
asociacións, empresas, explotacións, etc. )

 à Asegurar una formación permanente de calidade, tanto para as per-
soas que se incorporan ao sector, coma para os profesionais en activo.

 à Propoñer una oferta formativa adaptada á especialización produtiva 
de Galicia.

 à Posibilitar o relevo xeracional, favorecendo a incorporación de mozas 
e mozos ao sector primario.

 à Maior correlación entre a oferta formativa e a demanda do mercado 
produtivo.

 à Potenciar o uso das novas tecnoloxías no sector primario e medio rural.
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Actuacións

Á vista dos resultados acadados na prospección realizada establécense 
diferentes actuacións en cada un dos niveis formativos, tendo en conta a 
diversidade dos centros de formación, tanto en función da súa dotación, en 
canto a medios humanos e materiais, coma da demanda existente na súa 
área de influencia.

6.1. Formación regrada
Os sistemas agrarios teñen como principal obxectivo a obtención de ali-
mentos, pero mentres que no pasado os esforzos centrábanse en producir 
grandes cantidades que permitiran cubrir a demanda a prezos baixos sen 
dar maior importancia a outros aspectos, na actualidade a problemática de-
rivada da degradación dos espazos naturais, o esgotamento dos recursos 
e o cambio climático, teñen provocado que a sociedade requira produtos 
saudables de máxima calidade que deben ser obtidos mediante o emprego 
de técnicas de produción respectuosas co medio ambiente e que, sen utili-
zar produtos químicos de síntese, permitan a conservación da fertilidade e 
a actividade biolóxica do solo, o que supón novos retos para os agricultores 
e gandeiros que deben cambiar o xeito intensivo de producir adaptándoo a 
estas novas esixencias, e o tempo da agroecoloxía.

A día de hoxe, ábrense novas oportunidades de negocio para as zonas rurais, 
que teñen sufrido con grande intensidade o despoboamento e a desaparición 
de gran parte do seu tecido produtivo, pero tamén supón unha maior deman-
da de formación especializada por parte dos axentes implicados, que deben 
aplicar a regulamentación de produción ecolóxica, benestar animal, preven-
ción de riscos laborais e de protección ambiental para poder comercializar as 
súas producións baixo o selo do consello regulador (CRAEGA).

En resposta a estes retos e coa finalidade de permitir ás persoas inte-
resadas a adquisición dos coñecementos e destrezas necesarias para a 
obtención de produtos agroalimentarios ecolóxicos, a AGACAL, adscrita á 
Consellería do Medio Rural, incrementará a súa oferta formativa mediante 
a potenciación  do ciclo formativo de grado medio de Técnico en Produción 
Agroecolóxica no CFEA de Sergude emprazado no concello de Boqueixón 
(A Coruña).

Este ciclo permitirá ás persoas que o cursen, incrementar as súas posibili-
dades de emprego traballando no ámbito da produción ecolóxica nos sec-
tores hortícola, frutícola, gandeiro, de produción de planta, xardinaría, etc., 
desenvolvendo algunha das seguintes ocupacións: traballador cualificado 
por conta propia ou allea en agricultura ou en gandaría ecolóxica, criador/a 
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de gando ecolóxico, avicultor ecolóxico, apicultor ecolóxico, produtor de 
ovos ecolóxicos, viveirista ecolóxico e operador de maquinaria agrícola e 
gandeira.

O ciclo impartirase en oferta modular polo réxime de persoas adultas no 
CFEA de Sergude e ten unha duración de 2.000 horas lectivas, distribuídas 
en dous anos na primeira opción e en ata tres anos na segunda.

O Decreto 188/2010, do 7 de outubro, da Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria establece o currículo do ciclo formativo de grado 
medio correspondente ao título de Técnico en Produción Agroecolóxica.

A organización dos módulos profesionais do dito ciclo formativo é a 
seguinte:

CURSO CÓDIGO MÓDULOSPROFESIONALES HORAS

1º MP0414 Formacióneorientaciónlaboral 107

1º MP0404 Fundamentosagronómicos 159

1º MP0405 Fundamentoszootécnicos 160

1º MP0406 Implantacióndecultivosecolóxicos 160

1º MP0408 Infraestruturaseinstalaciónsagrícolas 107

1º MP0409 Principiosdesanidadevexetal 107

1º MP0407 Tallereequipamentosdetracción 160

2º MP0413 Comercializacióndeprodutosagroecolóxicos 70

2º MP0415 Empresaeiniciativaemprendedora 53

2º MP0416 Formaciónencentrosdetraballo 410

2º MP0412 Manexosanitariodoagrosistema 105

2º MP0411 Producióngandeiraecolóxica 210

2º MP0410 Producciónvexetalecolóxica 192
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Os requisitos de acceso ao ciclo son os que determina a Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, e en concreto, os solici-
tantes deberán atoparse nalgunha das seguintes circunstancias:

 à Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obri-
gatoria ou dun nivel académico superior.

 à Estar en posesión dun título Profesional Básico (Formación Profesional 
Básica).

 à Esta en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou equi-
valente para os efectos académicos.

 à Ter superado o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente 
(BUP)

 à Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio (re-
quirirase ter cando menos dezasete anos, cumpridos no ano da realiza-
ción da proba).

 à Ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.

Os alumnos que rematen o ciclo formativo estarán en disposición de reali-
zar as actividades axeitadas para a obtención de produtos agropecuarios 
ecolóxicos con técnicas agrícolas e gandeiras, para a mellora da biodiversi-
dade e da estabilidade do medio, e da fertilidade do solo, en condicións de 
calidade e aplicando a regulamentación de produción ecolóxica (benestar 
animal, prevención de riscos laborais e protección ambiental).

Así mesmo, dentro das futuras actuacións da AGACAL no marco da forma-
ción regrada proponse as seguintes: 

 î A oferta da modalidade de formación profesional Dual de 
xeito complementario coa oferta de formación ordinaria e 
modular para todos aqueles ciclos formativos nos que sexa 
posible intensificar aínda máis a retroalimentación necesaria 
entre a empresa e os centros formativos.

Esta modalidade consiste en combinar a formación teórico-práctica reci-
bida nun centro educativo coa actividade práctica nun centro de traballo. 
Isto supón para o alumno unha mellora da adquisición de coñecemen-
tos, destrezas e habilidades técnicas que favorecen a súa adaptación a 
futuros ámbitos profesionais e aos sectores estratéxicos empresariais 
do noso país. E para as empresas supón incrementar a adaptación dos 
alumnos aos requirimentos tecnolóxicos actuais, o que facilita enorme-
mente as posibilidades de inserción laboral do alumnado.

 î A incorporación de dous novos ciclos formativos da familia 
profesional de Industrias alimentarias: o ciclo medio de 
Aceites de oliva e viños e o ciclo superior de Viticultura.

No ciclo medio de aceites de oliva e viños os alumnos aprenderá a ela-
borar e envasar aceites de oliva, viños e outras bebidas de acordo cos 
plans de produción e calidade, efectuando o mantemento de primeiro 
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 î O aumento do número de prazas ofertadas no ciclo superior 
de Gandaría e asistencia en sanidade animal ofertado. 

Isto é debido á grande demanda que está a ter este ciclo formativo e 
que a día de hoxe queda sen atender. Así, informamos que dito ciclo 
formativo tivo no último exercicio unha lista de espera de 29 alumnos.

 î Plan de formación para o persoal dos centros de formación.

Proponse o desenvolvemento dun plan de formación e actualización 
para o persoal que se encarga de impartir a formación regrada e a non 
regrada. Dito plan de formación será de carácter anual e será proposto 
polos centros de formación, desenvolverá aspectos teóricos e prácti-
cos e incluirá as precisas visitas que permitan coñecer in-situ as novi-
dades do sector.

 î Impulso da formación na modalidade de teleformación.

Hoxe en día faise cada vez máis complicado compatibilizar as activi-
dades laborais coas accións de mellora profesional como pode ser a 
formación. Por iso faise preciso incrementar a oferta formativa na mo-
dalidade de teleformación que permita mellorar e compatibilizar ambas 
actividades xunto coa conciliación da vida laboral e familiar.

A estes efectos, proponse a creación dun centro de formación espe-
cializado na modalidade de teleformación, e entendemos que a mellor 
opción é que este centro sexa Monforte, o cal se encargará da imparti-
ción da formación na súa modalidade de teleformación así como da va-
lidación de novas plataformas de entidades homologadas que queiran 
impartir formación nesta modalidade.

 î A incorporación no CFEA Pedro Murias de Ribadeo do ciclo 
formativo de grao medio de aproveitamento e conservación 
do medio natural.

nivel dos equipamentos e aplicando a lexislación de hixiene e seguridade 
alimentaria, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

No ciclo superior de vitivinicultura formaranse alumnos capaces de 
organizar, programar e supervisar a produción na industria vitivinícola 
controlando a produción vitícola e as operacións de elaboración, esta-
bilización e envasado de viños e derivados, aplicando os plans de pro-
dución, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais 
e protección ambiental.

 î A incorporación do ciclo formativo superior da familia 
profesional de Seguridade e medio ambiente, denominado 
Educación e control ambiental.

Este ciclo tenta acadar a sensibilización e educación da poboación, 
promovendo actitudes que contribúan á conservación e á mellora do 
medio, informando sobre os seus valores e os problemas ambientais, 
capacitando para unha correcta toma de decisións, deseñando acti-
vidades para o seu coñecemento e un uso baseado en principios de 
sustentabilidade, así como realizar accións de xestión ambiental para 
controlar e protexer o medio.

 î A incorporación no CFEA de Sergude do ciclo superior da 
familia profesional agraria denominado Xestión forestal e 
do medio natural, o que suporá a posibilidade de acceso a 
un ciclo superior para todos aqueles alumnos que rematen 
o ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio 
natural.

Con este ciclo, os nosos alumnos aprenderán a programar, organizar, 
supervisar e realizar os traballos no monte e en viveiros, controlando 
e protexendo o medio natural e capacitando ás persoas para a con-
servación e a mellora ambiental, con aplicación dos plans de calidade, 
prevención de riscos laborais e protección ambiental.
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6.2. Certificados de profesionalidade
A continuación, pasamos a relacionar a proposta dos certificados de profe-
sionalidade máis axeitados para cada un dos CFEA’s:

CÓDIGO NIVEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
AGAF0108 2 Fruticultura
AGAH0108 2 Horticultura e Floricultura
AGAJ0110 2 Actividades de floristaría
AGAO0208 2 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
AGAR0108 2 Aproveitamentos forestais
INAH0109 2 Elaboración de viños e licores
INAH0209 2 Enotecnia

AGAJ0109 3 Xestión e mantemento de árbores e palmeiras 
ornamentais

AGAU0208 3 Xestión da produción agrícola

CÓDIGO NIVEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

AGAO0108 1 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de 
xardinaría

AGAR0209 1 Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

AGAR0309 1 Actividades auxiliares en conservación e mellora de 
montes

AGAN0109 2 Coidado e manexo do cabalo
AGAN0110 2 Doma básica do cabalo
AGAN0211 2 Apicultura
AGAU0112 2 Produción e recolección de setas e trufas
AGAN0208 3 Cría de cabalos
AGAN0210 3 Ferrado de equinos

AGAN0212 3 Realización de procedementos experimentais con 
animais para experimentación e outros fins científicos

AGAU0211 3 Xestión da produción e recolección de setas e trufas

 î CFEA DE GUISAMO  î CFEA DE SERGUDE
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CÓDIGO NIVEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
AGAX0108 1 Actividades auxiliares en gandaría
AGAN0108 2 Gandaría ecolóxica
AGAN0211 2 Apicultura
AGAO0208 2 Instalacións e mantemento de xardíns e zonas verdes
AGAR0208 2 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas
AGAR0108 2 Aproveitamentos forestais
AGAU0111 2 Manexo e mantemento de maquinaria agraria

CÓDIGO NIVEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
AGAX0208 1 Actividades auxiliares en agricultura 
AGAC0108 2 Cultivos herbáceos 
AGAF0108 2 Fruticultura
AGAH0108 2 Horticultura e floricultura 
AGAU0108 2 Agricultura ecolóxica 
INAH0109 2 Elaboración de viños e licores 
INAH0209 3 Enotecnia 

 î CFEA DE BECERREÁ  î CFEA DE MONFORTE
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CÓDIGO NIVEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
AGAR0209 1 Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

AGAR0309 1 Actividades auxiliares en conservación e mellora de 
montes

AGAR0108 2 Aproveitamentos forestais
AGAR0208 2 Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas
AGAU0111 2 Manexo e mantemento de maquinaria agrícola
AGAU0112 2 Produción e recolección de setas e trufas

AGAR0109 3 Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos 
silvícolas 

AGAR0110 3 Xestión de aproveitamentos forestais

AGAU0210 3 Xestión da produción de sementes e plantas en 
viveiros

AGAU0211 3 Xestión da produción e recolección de setas e trufas

CÓDIGO NIVEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

INAD0108 1 Operacións auxiliares de elaboración na industria 
alimentaria

AGAH0108 2 Horticultura e floricultura
AGAN0108 2 Gandaría ecolóxica
AGAO0208 2 Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
AGAU0111 2 Manexo e mantemento de maquinaria agrícola
INAE0109 2 Queixería
INAV0109 2 Fabricación de conservas e vexetais
AGAU0208 3 Xestión da produción agrícola
INAE0110 3 Industrias lácteas

 î CFEA DE LOURIZÁN  î CFEA PEDRO MURIAS
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Módulo 8 da orientación produtiva de explotacións de vacún de leite: Produción de 
leite e manexo do gando

Módulo 6 da orientación produtiva de gandaría extensiva: Agrotecnoloxía

Módulo 7 da orientación produtiva de gandaría extensiva: Produción, forraxes e 
alimentación

Módulo 8 da orientación produtiva de gandaría extensiva: Manexo e produción de 
gando extensivo

Módulo 6 da orientación produtiva de Cultivos intensivos: Agrotecnoloxía

Módulo 7 da orientación produtiva de Cultivos intensivos: Cultivos de horta e flor

Módulo 8 da orientación produtiva de Cultivos intensivos: Sanidade vexetal, 
instalacións, mecanización 

Módulo 6 da orientación produtiva de viticultura: Agrotecnoloxía

Módulo 7 da orientación produtiva de viticultura: Técnicas de cultivo

Módulo 8 da orientación produtiva de viticultura: Elaboración de viños e derivados

Módulo 6 da orientación produtiva de fruticultura: Agrotecnoloxía

Módulo 7 da orientación produtiva de fruticultura: Planificación e técnicas de cultivo

Módulo 8 da orientación produtiva de fruticultura: Protección fitosanitaria na 
colleita

Módulo 6 da orientación produtiva de Aproveitamentos forestais: Planificación da 
actividade

Módulo 7 da orientación produtiva de Aproveitamentos forestais: Traballos silvicolas

Módulo 8 da orientación produtiva de Aproveitamentos forestais: Obtención e 
tratamento da producción

6.3. Catálogo de cursos de formación continua
A continuación proponse un catálogo de cursos sobre temas de máximo in-
terese para o agro galego ordenados por bloques temáticos, para desenvol-
ver a través das programacións anuais de formación en diferentes formatos: 
cursos, xornadas, talleres, etc., e modalidades (presencial/semipresencial).

CURSOS DE INCORPORACIÓN Á EMPRESA AGRARIA

Módulo 1: A empresa agraria

Módulo 2: Xestión técnico económica

Módulo 3: Asociacionismo, comercialización e trazabilidade

Módulo 4: Relacións laborais e prevención de riscos

Módulo 5: Sensibilización ambiental

Módulo 6 da orientación produtiva de apicultura: Bioloxía, instalacións e materiais

Módulo 7 da orientación produtiva de apicultura: Manexo da albariza

Módulo 8 da orientación produtiva de apicultura: Sanidade e produción

Módulo 6 da orientación produtiva de gandaría sen terra: Instalacións e manexo

Módulo 7 da orientación produtiva de gandaría sen terra: Alimentación

Módulo 8 da orientación produtiva de gandaría sen terra : Sanidade, hixiene e 
benestar animal

Módulo 6 da orientación produtiva de explotacións de vacún de leite: 
Agrotecnoloxía

Módulo 7 da orientación produtiva de explotacións de vacún de leite: Produción, 
forraxes e alimentación



63
Plan estratéxico da formación agraria en Galicia

CURSOS DE BENESTAR ANIMAL

Benestar animal. Especialidades: explotación e/ou transporte

Cursos de benestar animal específicos segundo a orientación da explotación: aves, 
porcino, rumiantes, animais de peletería, explotacións cunícolas

AGRICULTURA

Curso básico de horticultura

Horticultura ecolóxica

Horta ecolóxica biodinámica e permacultura

Variedades autóctonas na horticultura. Recuperación de variedades locais

Pequeno horto ecolóxico e familiar. Hortos urbanos. Recuperación e mantemento

Instalacións hortícolas, estruturas de invernadoiros e sistemas de rega

Técnicas de produción dos cultivos de liño e cáñamo

O cultivo de lúpulo e trigo do país

Xestión do solo e fertilización.

Compostaxe e manexo do solo

Cultivos alternativos aos tradicionais

Semente certificada e planta de viveiro. Lexislación 

Cultivo de froiteiras de pebida e oso

Podas e enxertos en froiteiras. Novas tendencias

Produción de pequenos froitos. 

Produción convencional e ecolóxica de mazá para sidra

Módulo 6 da orientación produtiva de Diversificación de rentas: Bases de 
desenvolvemento rural

Módulo 7 da orientación produtiva de Diversificación de rentas: Xestión de recursos 
ambientais

Módulo 8 da orientación produtiva de Diversificación de rentas: Produccións 
complementarias

CURSOS DE APLICADOR/MANIPULADOR DE PRODUTOS 
FITOSANITARIOS

Aplicador- manipulador de produtos fitosanitarios. Nivel básico

Curso ponte (do nivel básico o cualificado) de usuario profesional de produtos 
fitosanitarios. Nivel cualificado

Aplicador-manipulador de produtos fitosanitarios. Nivel Cualificado

Renovación de usuario profesional de produtos fitosanitarios. Nivel cualificado

Aplicador- manipulador de produtos fitosanitarios. Nivel Fumigador

Formación de directores técnicos e inspectores de ITEAF 

Actualización de la formación de inspectores e directores de ITEAF (estacións 
técnicas de inspección de equipos de aplicación de produtos fitosanitarios).

Xestión integrada de pragas

Control do uso de produtos fitosanitarios e asesoramento en sanidade vexetal

Hixiene e uso sustentable dos produtos fitosanitarios. Trampeo e loita biolóxica

Pragas e enfermidades emerxentes
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Produción de forraxes e alimentación gando extensivo

Recoñecemento e manexo de malas herbas en cultivos extensivos

Produción de forraxes e cereais en ecolóxico

A sustentabilidade das explotacións avícolas

Iniciación á técnica de pastoreo en gando ovino e caprino

Gandarías alternativas. Razas autóctonas

SANIDADE NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

Etoloxía animal

Medidas de bioseguridade en explotacións gandeiras

Control oficial de hixiene nas explotacións agrarias

Requisitos hixiénicos – sanitarios para a comercialización de pequenas producións 
agrarias

Bioseguridade e uso responsable dos medicamentos veterinarios

REPOBOACIÓNS FORESTAIS E SILVICULTURA

Produción de planta forestal en viveiro

Produción mixta en plantacións de frondosas caducifolias (madeira e froito): 
castiñeiro, nogueira, cerdeira

Introdución ao manexo de soutos. Recuperación de soutos vellos

Silvicultura próxima á natureza desde o punto de vista económico e ecolóxico

Cortas de mellora nas masas forestais, planificación

Cultivo de oliveiras

A produción integrada e a súa indicación nos produtos agrarios

MECANIZACIÓN AGRARIA

O emprego de máquinas e ferramentas en pequenas parcelas en cultivo ecolóxico

Uso sustentable da maquinaria agrícola

Curso básico de manexo e mantemento da maquinaria e apeiros da explotación

Mantemento do tractor en relación ao consumo

GANDARÍA

Iniciación á cría de vacún de leite e carne

Curso básico de produción de leite ecolóxica

Iniciación ás técnicas de pastoreo

Manexo e produción de gando vacún de leite

Curso básico de muxido. Rutinas, equipos, seguridade

Curso de controladores do muxido do leite

Produción de forraxes e alimentación de gando vacún de leite

Inseminación artificial de gando vacún

Podoloxía prácticas en vacún 

Iniciación e perfeccionamento en pastoreo e produción ecolóxica

Mellora da eficiencia da ración en vacun de leite, mediante o método Obsalim

Manexo gandeiro nas explotacións extensivas
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Curso básico de manexo do simulador de procesadora e autocargador forestal

O emprego da madeira nas construcións rurais e a súa conservación

PRODUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DOS BOSQUES

Introdución á micoloxía. Recoñecemento de especies. Recolección. Normativa

Cultivo de cogomelos. 

Produción de cogomelos sobre troncos de madeira

Preparación, conservación, envasado de cogomelos

Aproveitamento de plantas aromáticas e mediciñais

Repoboación e silvicultura das sobreiras. Produción de cortiza. Comercialización

Aproveitamento de resinas

Aproveitamentos silvopastorais

Recolección, envasado e comercialización de produtos apícolas: mel, xelea real, 
propóleo

Os aproveitamentos cinexéticos e piscícolas

Produción de animais cinexéticos. Repoboacións cinexéticas

APICULTURA

Iniciación á apicultura

A apicultura como aproveitamento forestal sostible 

Apicultura: multiplicación da colmea. Cría de raíñas

BioapicuLtura. Apicultura ecolóxica

Silvicultura en masas de frondosas para a obtención de madeiras de calidade

A poda das especies forestais. A poda en altura

XESTIÓN FORESTAL

A xestión forestal sostible

Escola de comuneiros

Novos retos para os montes veciñais en man común. Xestión e organización. 
Líneas de axudas

Formación de xuntas rectoras de comunidades de montes veciñais en man común 
de Galicia

Creación de Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) 

Biodiversidade e servizos ecosistémicos dos bosques galegos

Os bosques e o mercado de carbono. Pegada de carbono e compensación de emisións

APROVEITAMENTOS FORESTAIS

Curso de mantemento básico e uso da motoserra

Curso de mantemento básico e uso da rozadora

Curso de mantemento e introdución ao uso de colleitadora forestal

Curso de manexo de tractores forestais

Taxación e cubicación de arbolado en pe e de pilas de madeira

Seguridade e primeiros auxilios en traballos forestais

Operacións de desembosque
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Elaboración de viños e augardentes

Iniciación ao análise sensorial de viño. Cata de viños galegos

Técnicas de análise básica de mostos e viños para adegueiros e viticultores

SECTOR AGROALIMENTARIO. PRODUTOS DE CALIDADE

Análise sensorial de aceite. Catas de aceites

Elaboración de cervexa artesanal

Elaboración de sidra

Elaboración de aceites de oliva

Fabricación de conservas vexetais

Elaboración de embutidos

Elaboración de queixos e outros produtos lácteos. Control final do produto

Actualización de técnica queixeira dos queixos de Galicia con DOP

Introdución á análise e control sensorial nas queixerías das DOPs de queixos de 
Galicia

CONSERVACIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

Patrimonio natural e biodiversidade

Conservación das masas forestais autóctonas. Posibles aproveitamentos e 
compatibilidade coa conservación

As árbores senlleiras. Importancia no desenvolvemento rural sustentable

Curso básico de educación ambiental

ARBORICULTURA:

Seguridade nos traballos de arboricultura: Introdución ás técnicas de trepa

Seguridade nos traballos de arboricultura: Técnicas avanzadas de trepa

Seguridade nos traballos de arboricultura: Apeo controlado

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS E FORESTAIS

Comercialización en circuítos cortos de produtos agrarios

Comercialización de produtos forestais polos propietarios das explotacións

A negociación do produtor coas empresas de gran distribución

A venta directa de produtos agroalimentarios 

Trazabilidade. Certificacións e marcas de calidade para os produtos 
agroalimentarios

Sistema de clasificación de canais de vacún.

Autorización de clasificadores de canais de vacún

O etiquetado dos alimentos

Curso de técnicas de venda de produtos de calidade

VITIVINICULTURA

Técnicas de poda e enxerto da vide

Operadores de produción integrada en viñedo

Iniciación á viticultura ecolóxica

Viticultura e elaboración de viños artesanais
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XESTIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

Documentación da empresa agraria: cadernos de explotación e rexistros 
obrigatorios

Xestión e posta en valor de pequenas propiedades herdadas

A condicionalidade da PAC. Requisitos legais de xestión

Creación dunha empresa agroalimentaria

A xestión de explotacións desde o punto de vista empresarial

Requisitos mínimos legais esixibles para produtores do sector agroalimentario

A tramitación electrónica. Aspectos básicos para o emprego da Oficina Agraria 
Virtual

Tramitación electrónica de axudas a adegas e industrias agroalimentarias 

Normativa básica agroforestal

A prevención dos riscos laborais no sector agrario

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO AGRARIO

O agroturismo como complemento ao desenvolvemento sustentable das 
explotacións agroecolóxicas

Paisaxismo e xardinería

Boas prácticas para a comunicación dos valores do territorio

Ocio e turismo medioambiental. Visitas guiadas e autoguiadas

Ferramentas para o deseño de produtos e servizos para o agroturismo

Curso de turismo rural e cociña

O cumprimento do código de boas prácticas forestais

A prevención dos incendios forestais 

Xestión dos montes incendiados, ferramentas para a súa recuperación

Mellores técnicas dispoñibles para reducir o impacto ambiental das actividades 
agrogandeiras

A fauna salvaxe. Problemática e solucións. 

Xestión de residuos nas explotacións agropecuarias

Prevención e control de especies invasoras

O cambio climático e a súa influencia nas producións

ENERXÍAS ALTERNATIVAS

O emprego de enerxías renovables no sector agrario

Produción de biomasa. Emprego como enerxía renovable 

NOVAS TECNOLOXÍAS

Informática e internet para agricultores

Os drons e a súa aplicación na agricultura

Apps de aplicación no sector forestal: orux, maps, memento e outras

Uso de drons na xestión forestal

Sistemas de información xeográfica e a súa aplicación na xestión de explotacións 
agrarias

Modelos fotográficos tridimensionais e a súa aplicación no ámbito agrario

Uso das novas tecnoloxías para a promoción e comercialización de produtos do 
medio rural
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Centro de formación e experimentación 
agroforestal de Guísamo

Centro de formación e experimentación 
agroforestal de Sergude

 î Directorio de centros formativos

Lugar de Bos, 14
15640 Guísamo (A Coruña)

881 881 057

881 881 044

cfea.guisamo@edu.xunta.es

http://www.cfeaguisamo.org/

Lugar de Quián
15881 Sergude - Boqueixón (A Coruña)

981 511 815

981 511 809

ceca.sergude@edu.xunta.es

mailto:cfea.guisamo@edu.xunta.es 
http://www.cfeaguisamo.org/
mailto:ceca.sergude@edu.xunta.es
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Centro de formación e experimentación 
agroforestal de Becerreá

Centro de formación e experimentación 
agroforestal de Monforte de Lemos

Pena do Pico
27695 Becerreá (Lugo)

982 161 203

982 161 703

ceca.altamontana@edu.xunta.es

R/ Alfredo Brañas, s/n
27400 Monforte (Lugo)

982 88 91 03/04

982 88 91 01

ceca.monforte@edu.xunta.es

mailto:ceca.altamontana@edu.xunta.es
mailto:ceca.monforte@edu.xunta.es
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Centro de formación e experimentación 
agroforestal “Pedro Murias”

Centro de formación e experimentación 
agroforestal de Lourizán

Vilaframil
27797 Ribadeo (Lugo)

982 828 552

982 131 019

cfearibadeo@xunta.gal

R/ Igrexa, 19
(Aptdo. 127) 36153 Lourizán (Pontevedra)

986 805 088

986 805 086

cfea.lourizan@edu.xunta.es

https://lourizan.xunta.gal/

mailto:cfearibadeo@xunta.gal
mailto:cfea.lourizan@edu.xunta.es 
https://lourizan.xunta.gal/
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