
CFEA
 de Becerreá

OFERTA FORMATIVA
CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN 

AGROFORESTAL DE BECERREÁ
CURSO 2021-2022

POSIBILIDADE DE OBTER 2 TITULACIÓNS EN 3 ANOS:
 (Xestión Forestal e do Medio Natural + Paisaxismo e Medio Rural)

SERVIZO DE  COMEDOR

 FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABALLO: REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

LISTAXE DE CENTROS DE FORMACIÓN E 
EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DA 
AGACAL

CFEA GUÍSAMO
Ciclo Formativo de Grao Medio en Xardinaría e Floraría
(semipresencial)
Ciclo Formativo de Grao Superior en Paisaxismo e
Medio RuMedio Rural (semipresencial)

CFEA SERGUDE
Ciclo Formativo de Grao Medio en Aproveitamento e 
Conservación do Medio Natural
Ciclo Formativo de Grao Medio en Produción 
Agropecuaria
Ciclo Ciclo Formativo de Grao Superior en Gandaría e 
Asistencia en Sanidade Animal
Ciclo Formativo de Grao Medio en Produción 
Agroecolóxica (adultos > 18 anos)

CFEA PEDRO MURIAS
Ciclo de Grao Medio en Aproveitamento e Conservación
do Medio Natural (FP Dual)

CFCFEA LOURIZÁN
Ciclo Formativo de Grao Medio en Aproveitamento e 
Conservación do Medio Natural
Ciclo Formativo de Grao Superior en Xestión Forestal e 
do Medio Natural

CFEA BECERREÁ
Ciclo Ciclo Formativo de Grao Medio en Aproveitamento e 
Conservación do Medio Natural
Ciclo Formativo de Grao Superior en Xestión Forestal e 
do Medio Natural

CFEA MONFORTE
Cursos de Incorporación á empresa agraria e programa
de de formación continua a través da plataforma de 
teleformación 

PRAZO DE INSCRICIÓN 
25/06/21 A 05/07/2021
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O rural suma contigo



CFEA BECERREÁ

Os centros de formación e experimentación agroforestal da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) 
levan preto de 50 anos formando profesionais no sector agrario galego, o que permite ofrecer unha formación 
de calidade, eminentemente práctica e participativa.
Son numerosos os proxectos de colaboración con empresas, universidades e administracións públicas que 
permiten unha formación integral do noso alumnado.
AA realización de viaxes colectivas e os programas ERASMUS+ enriquecen esta preparación a través do 
intercambio de experiencias e cultura. 
O resultado: elevadas taxas de inserción laboral, con altos índices de autoemprego.

NosNos centros de formación e experimentación agroforestal da Agacal posibilitan ademais a obtención, 
en tan só 3 anos, de dúas titulacións de grao superior: XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL (2 anos 
en réxime presencial ordinario nos CFEA de Becerreá ou Lourizán) + PAISAXISMO E MEDIO RURAL (1 ano 
en réxime semipresencial, no CFEA de Guísamo). Grazas a isto terás unha formación máis completa e 
aumentarán as túas oportunidades profesionais.

DATOS DE CONTACTO
Pena do Pico, 27695 Becerreá (Lugo)
Tel.: 982 161 203 
Correo-e: ceca.altamontana@edu.xunta.es

OUTROS SERVIZOS
Servizo de comedor

MAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural. 20 prazas
(Réxime presencial ordinario)

MAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural. 20 prazas
(Réxime presencial ordinario)

SAGA01 - Xestión forestal e do medio natural. 22 prazas
(Réxime presencial ordinario)

SAGA01 - Xestión forestal e do medio natural. 22 prazas
(Réxime presencial ordinario)

 Curso

1º

2º

Horas 
80
107
107
186
107
1107
133
133
105
53
384
26
105105
123
87
157

Saídas Profesionais
Encargado/a de empresas de 
repoboacións forestais, tratamentos 
silvícolas, de loita contra pragas 
forestais.
EncargadoEncargado/a de empresas de construción 
e mantemento de camiños forestais.
Coordinador/a de unidade de prevención 
e extinción de incendios forestais.
Capataz forestal.
Encargado/a de empresas de propagación 
de plantas en viveiros forestais.
TTraballador/a en control legal de 
depredadores, xestor/a cinexético/a.
Axente forestal, garda de espazos 
naturais, educador/a ambiental, 
monitor/a da natureza.

*Nota: Os módulos en negriña están asociados a algunha unidade de competencia

Módulo Profesional
Botánica agronómica
Fitopatoloxía
Formación e orientación laboral
Maquinaria e instalacións agroforestais
Técnicas de educación ambiental
TTopografía agraria
Xestión dos aproveitamentos do medio forestal
Xestión e organización do viveiro forestal
Defensa contra incendios forestais
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de traballo
Proxecto de xestión forestal e conservación do medio
Xestión cinXestión cinexética
Xestión da conservación do medio natural
Xestión da pesca continental
Xestión de montes

 Curso

1º

2º

Horas 
107
159
214
107
159
214214
193
123
87
53
410
87
8787

Saídas Profesionais
Traballador/a especialista en traballos de 
repoboación e tratamentos silvícolas.
Motoserrista.
Maquinista de procesadora forestal.
TTraballador/a especializado/a en 
inventario, seguimento e adecuación do 
hábitat.
Auxiliar en traballos de control de 
depredadores/ especies invasoras.
Aplicador de produtos fitosanitarios.
TTraballador/a cualificado/a en cultivo de 
plantas en viveiros forestais.

Módulo Profesional
Formación e orientación laboral
Fundamentos agronómicos
Maquinaria e instalacións forestais
Principios de sanidade vexetal
Produción de planta forestal en viveiro
RRepoboacións forestais e tratamentos silvícolas
Aproveitamento do medio natural
Conservación das especies cinexéticas e piscícolas
Control fitosanitario
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de traballo
Prevención de incendios forestais
Uso público en espaUso público en espazos naturais

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá ofrece unha formación 

de gran calidade, cun alto contido práctico e personalizado. Os distintos módulos que 

constitúen os ciclos ofertados son impartidos por docentes altamente especializados e cun 

alto grao de motivación, pertencentes á rede intercentros da Agacal. 

OO centro de Becerreá pódese diferenciar polo seu enclave, en portas da reserva da  biosfera 

Os  Ancares Lucenses. A súa extensión, 75 ha, inclúe unha ampla superficie forestal, campos 

de ensaio de castiñeiros e un viveiro forestal. O amplo parque de maquinaria forestal e a 

existencia de talleres permiten poñer á disposición do alumnado un sistema educativo 

baseado na formación práctica.

OsOs ciclos de grao medio e superior levan aparellado a Formación en Centros de 

Traballo. O alumnado desempeña as actividades propias da súa profesión. Isto, 

indubidablemente, redunda nun alto grao de inserción laboral ademais de espertar o 

espírito emprendedor de quen o realiza.

 
 
 

O RURAL SUMA CONTIGO


