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GUÍA DO ALUMNADO PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE APTITUDE EMPRESARIAL
AGRARIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
1. INTRODUCIÓN:
O curso de Aptitude Empresarial Agraria é a formación necesaria para que aquelas
persoas que non teñan a formación agraria suficiente a acaden e poidan acceder ás
axudas á primeira instalación de xóvenes agricultores (18 a 40 anos), que se incorporan
como titulares ou cotitulares a unha explotación agraria, segundo ás bases reguladoras
das axudas para a modernización dás explotacións agrarias e para a incorporación de
mozos á actividade agraria
A duración dos cursos de Incorporación á Empresa Agraria será de 250 horas,
axustándose o seu contido ao disposto no Anexo V da Orde do 17 de marzo de 2009
pola que se ditan normas relativas 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 procedemento de
homologación dos cursos realizados por estas entidades e a expedición de
certificacións e diplomas oficiais por parte da Administración pública. (DOG n.º 60, do
27 de marzo de 2009).
As 250 horas lectivas están repartidas en 8 módulos:
- Os 5 primeiros módulos son comúns a todas as orientacións produtivas, e teñen unha
duración de 30h cada un.
- Os 3 últimos módulos son específicos da orientación produtiva elixida polo alumno
no momento de realizar a matrícula. A súa duración pode ser de 30h, 35h ou 40h
dependendo do módulo e orientación produtiva.
A continuación resúmense as orientacións produtivas e duración dos módulos:
Explot. vacún leite Gandería extensiva Cultivos extensivos Cultivos intensivos

Fruticultura

Vitivinicultura

Gandería sen terra

Apicultura

Aproveit. Forestais

Diversificación de
rendas

M1

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

Empresa agraria

M2

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

Xestión técnicoeconómica

M3

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

Asociacionismo
comerc.-trazab.

M4

Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev. Relac. laborais prev.
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab
Riscos lab

M5

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

Sensibilización
medioambiental

M6

Agrotecnoloxía

Agrotecnoloxía

Agrotecnoloxía

Agrotecnoloxía

Agrotecnoloxía

Agrotecnoloxía

Instalacións e
manexo

Bioloxía, instala. e
materiais

Planificación da
actividade

Bases de desenv.
rural

M7
M8

Produción Forraxes Produción Forraxes
Cultivos e técnicas
alimentación (*)
alimentación (*)
Produción leite
manexo gando

Manexo e produc.
Gando extensivo

Laboreo (*)

Planificación e
Cultivos de hortaManexo da albariza Traballos silvícolas
Xestión dos
técnicas de cultivo Técnicas de cultivo
Alimentación
flor (*)
(**)
(**)
recursos amb.
(*)
Elaboración de
Sanidade, hixiene e
Sanidade vexetal Protec. fitosanitaria
Sanidade e
Obtención e trat.
Produccións
viños e derivados
benestar animal
Instal.-mecaniz
colleita
produción (**)
produc. (**)
complementarias (*)
(*)
(*)

Os 5 primeiros módulos son transversais para todas as orientacións produtivas. Teñen unha duración de 30 horas cada un, excepto o que se indican abaixo:
(*) 40 horas
(**) 35 horas
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2.- PROCESO DE MATRÍCULA E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
A solicitude de matrícula está dispoñible nas Oficinas Agrarias Comarcais, Centros de
Formación e Experimentación Agraria da Xunta de Galicia, ou a través da páxina web da
Consellería do Medio Rural, no apartado TELEFORMACIÓN:

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/formacion/formacioncontinua/Formulario_de_Solicitude_accions_formativas.pdf
O alumno deberá presentar a solicitude debidamente cuberta por rexistro, en calquera
dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, ou a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia
(https://sede.xunta.gal/), utilizando o formulario normalizado dispoñible na web da
Consellería do Medio Rural.
Na propia solicitude indicarase:
- A Orientación Produtiva elixida (vacún de leite, gandería extensiva, vitivinicultura...).
- Os Módulos nos cales desexa matricularse (ou curso completo).
- A data límite para acreditar a capacitación profesional.

Non se admitirán solicitudes nas que non conste o correo electrónico, que será a
vía normal de comunicación durante o curso entre os titores e o alumno.
A dirección de correo electrónico deberá ser claramente lexible, e permitirá diferenciar
sen erro as letras maiúsculas das minúsculas, así como os signos de puntuación ou
números.
3

3.- REQUISITOS PARA OBTER A CALIFICACIÓN DE APTO NUN MÓDULO E CURSO
ESCOLAR:
Requisitos para obter a calificación de APTO nun módulo:
Cada módulo durará ao redor de 3 semanas, desde a apertura na plataforma ata a
realización da práctica e a 1ª convocatoria, onde o alumno terá que:
1) Acadar un tempo de conexión como mínimo do 80% da duración do módulo. Este
tempo poderá verificalo a través da ferramenta de dedicación que atopará na
plataforma, situada na parte superior dereita.

Para os módulos de 30h o tempo de conexión mínimo será de 24h, mentres que para os
de 35h será de 28h e os para os de 40h será de 32h.
2) Visualizar todos e cada un dos temas que forman parte do módulo, de maneira
regular ao longo do tempo no cal o módulo estará aberto.
Verificar que todos os temas teña o símbolo “v” dentro do cadradiño no índice de
temas. No seguinte exemplo temas 5 e 6 vistos, e tema 7 non visualizado todavía:
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3) Realizar a práctica e superar o exame presencial que terá lugar no CFEA de
Monforte de Lemos.
https://goo.gl/maps/Kx9CMZfxX4UnmxCR6

A práctica realizarase única e exclusivamente na 1ª convocatoria de cada módulo,
sendo requisito imprescindible a súa realización para a obter a cualificación de
APTO no Módulo.
No caso de non poder acudir á practica no día estipulado, o alumno deberá
comunicalo aos titores coa maior anterioridade posible e achegar un xustificante do
motivo da súa ausencia (forza maior)
O exame será tipo test, de 40 preguntas con 4 respostas alternativas, sendo valorado
cada acerto con un punto.
A puntuación mínima para a cualificación de APTO será de 20 puntos. Por debaixo desta
o alumno será considerado como NON APTO. Neste último caso, o alumno poderá
optar a unha segunda e/ou terceira avaliación que se realizarán nas datas previstas no
calendario anual.
As cualificación de APTO ou NON APTO comunicaranse a través do servizo de
mensaxería da plataforma de teleformación e, por norma xeral, o día que finalice o
último grupo da 1ª convocatoria; e nun prazo das 24h posteriores a 2ª e 3ª convocatoria.
En calquera caso, o alumno ten que cumprir o requisito de ter feita a práctica en
primeira convocatoria, podendo acadar o resto de requisitos (tempo de conexión e
visualización dos contidos) o día antes da realización da convocatoria na que opte a
presentarse.
De non ter os requisitos cumplimentados tan só podería realizar a práctica ese día en
primeira convocatoria, tendo que acudir novamente o alumno a realizar o exame
en 2ª ou 3ª convocatoria, se cumple os requisitos o día inmediatamente anterior a
algunha de ditas convocatorias.
No caso de non realizar a práctica ou esgotar todas as convocatorias de exame, o
alumno deberá solicitar de novo a matrícula da actividade formativa, no módulo
correspondente.
Curso escolar:
Poderá consultar as datas de inicio, titorías, práctica e exame previstos de cada un dos
módulos na páxina web da Consellería, que estarán dispoñes na data que lle indique o
titor.
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/formacion/teleformacion
5

4.- ACCESO Á PLATAFORMA:
Poderase acceder con calquera navegador web compatible (Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox...) a través do seguinte enlace:
https://formacion-mediorural.xunta.gal/
Unha vez matriculado o alumno poderá acceder ao curso, para o que deberá introducir
o seu nome de usuario e contrasinal na plataforma:
NOME DE USUARIO: o seu DNI coa letra en maiúsculas. (Exemplo: 00000000F)
CONTRASINAL: A primeira vez que acceda será: Abcd.1234 (ter en conta as maiúsculas e
signos de puntuación)
O ACCESO Á PLATAFORMA SÓ ESTARÁ DISPOÑIBLE A PARTIR DA DATA INDICADA
POLO TITOR

Unha vez prema no botón “Acceder” deberá cambiar a súa contrasinal. Recoméndase
realizar o cambio antes de continuar.
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O novo contrasinal deberá conter cando menos 8 caracteres, entre os cales: cando
menos 1 díxito, 1 minúscula, 1 maiúscula e 1 carácter non alfanumérico (un punto,
unha coma, etc.)
Unha vez finalizado o proceso xa poderá acceder coa nova contrasinal, que será a que
empregue para acceder a tódolos módulos nos cales estea matriculado.
No caso de esquecer o contrasinal poderá recuperala facendo clic en Esqueceu o seu
nome de persoa usuaria ou o contrasinal? que se atopa na páxina principal.
Deberá introducir o seu nome de usuario e premer en buscar:

Enviaráselle ao correo electrónico facilitado as instrucións para a recuperación do
contrasinal:
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5.- FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA:
Inicio:
Unha vez dentro amosarase a xanela principal desde onde terá acceso, a través das
diferentes pestanas situadas na parte superior, a:

- Os meus cursos: módulos que o alumno ten activos en cada momento (no exemplo só
está dispoñible o Módulo 1: Empresa Agraria). O módulo estará visible a partir da data
indicada na planificación e desde este momento o alumno poderá iniciar a visualización
dos temas.
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- Panel de control: Pódese personalizar a orde de visualización dos cursos activos.

- Agochar bloques: podemos ocultar os bloques de navegación da dereita da pantalla.

- Pantalla completa: permítenos cambiar entre “pantalla completa” ou ”vista
estándar”
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- Mensaxes: na parte superior dereita, onde recibirá as notificacións pertinentes por
parte dos titores (inicio do módulo, cualificacións e respostas as dúbidas que poidan
xurdir sobre o temario).

- Zona persoal: onde se despregará un menú interactivo de configuración de
preferencias.

Xa dentro do módulo que ten aberto aparecerá a seguinte información:
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Na parte central atópase a documentación correspondente ao módulo en curso, onde
aparecen todos os temas que debe visualizar o alumno (o número de temas variará en
función do módulo):

Na marxe superior dereita atopamos información para a navegación a través da
plataforma, información administrativa e o Bloque “Dedicación ao Curso”.

Bloque “dedicación ao curso”:
A plataforma de teleformación dispón dun bloque funcional para o cálculo dos tempos
de dedicación dos alumnos en cada módulo formativo.
O cálculo fundaméntase en dous criterios:
1. Tempo de conexión: ou tempo de sesión é a fracción de tempo que pasa entre que o
alumno se conecta (login) para acceder ao curso e o intre no que sae (logout) da
plataforma.
2. Intervalo entre clics: O tempo máximo que pode discorrer entre dous clics
consecutivos, que fai o alumno logueado dentro dun curso, para que compute o tempo
de conexión como tempo de actividade. Esta medida serve para descartar tempo ocioso
coa plataforma aberta, pero sen actividade por parte do alumno.
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Clics válidos:
Non todos os clics que se fan dentro da plataforma se rexistran como eventos
vinculados ao curso. Certas accións non son recollidas como eventos ou “clics validos”
para o computo de tempo en cada curso.
Así, entre as accións máis comúns que non se rexistran como evento para o cómputo
de tempo dentro dun curso están:
•

Loguearse e desloguearse continuamente na a plataforma. Estas accións non
computan agás se abra e peche a páxina principal de cada curso.

•

Cambiar perfil de usuario, mandar mensaxes, etc. Estás accións non computarán
xa que non poden ser asignadas a un curso.

•

Pasar páxinas dentro un tema. Abrir un tema, e xa dentro del, pasar páxinas non
se rexistra como acción na plataforma.

Si se rexistran como evento para o cómputo de tempo as seguintes accións:
a) Cada vez que vostede abre o curso. Facer clic e entrar na páxina principal do curso
ou módulo.
b)Cada vez que vostede abre un tema. Unha vez dentro do curso, abrir un tema
calquera para velo.
c) Ao Regresar a páxina do curso.
d)Cada un dos intentos nas avaliacións
Consello:
Recoméndase de vez en cando premer a tecla F5 para que se actualice en tempo real o
cronómetro de “Dedicación ao curso”.
Autoavaliación:
Estará dispoñible o día indicado na planificación (ata esa data estará oculto) e constará
de 30 preguntas aleatorias tipo test. O alumno poderá realizar ata tres intentos. En
cada intento poderán saír preguntas novas, todas elas extraídas dun banco de
preguntas. A súa realización non é obligatoria, pero sí recomendable, de cara á
preparación do exame presencial.
Estado “oculto”:

Estado “visible”:
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Unha vez iniciada a autoavaliación deberá sinalar a resposta que estime correcta, e a
continuación “Páxina seguinte”, ata rematar as 30 preguntas das que consta cada
intento.

Ao remate fará clic en:

E a continuación en “Entregar todo e finalizar”:

A continuación amosaranse todas as preguntas contestadas, unicamente indicando se as
respostas marcadas son Correctas ou Incorrectas:

A título informativo tamén se amosarán unhas estatísticas de cara a coñecer o estado de
preparación do alumno para afrontar o exame presencial:
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6. CONTACTO COS TITORES:
O alumno poderá poñerse en contacto cos titores a través do servizo de mensaxería da propia
plataforma. Darase contestación ás preguntas expostas nun prazo máximo de 24h, a través do
mesmo medio.
Os titores están identificados na plataforma coa seguinte imaxe:

O horario das titorías comunicarase ao comezo de cada curso/módulo
7. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓNS OU DIPLOMAS:
Ao remate da totalidade dos 8 módulos (250 h), e sen que sexa necesario que o alumno o
solicite, expediráselle o correspondente diploma asinado dixitalmente, que se lle remitirá por
correo electrónico.
En caso de que o alumno teña que xustificar a realización de algún módulo individual, poderá
solicitar unha certificación ao seu titor quen se encargará de tramitar a súa petición e remitirllo
igualmente a través do correo electrónico.

Axencia Galega da Calidade Alimentaria
Avda. do Camiño Francés nº 10 - Baixo
15781 Santiago de Compostela
agacal@xunta.gal
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