
Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Gestió en explotacions apícoles: maneig,
seguiment, tasques, productes i comercialització

Amposta, del 22 al 30 d’octubre de 2021

Professorat

Presentació i objectius

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Programa

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per 
la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

L’apicultura, com a activitat tradicional a les Terres de l’Ebre des de fa segles, ha experimentat en la darrera
dècada un impuls important, tant pel que fa a la creació de noves explotacions com a l’augment de les ja
existents, tant al nostre territori com arreu de Catalunya, així com uns canvis per la millora en el maneig i en
el procés productiu, amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat que sigui alhora positiva per l’apicultor i
sostenible per l’espècie al mateix temps i poder obtenir i oferir uns productes de primera qualitat.

Aquest curs bàsic d’iniciació pretén formar joves apicultors i públic en general que tinguin com a objectiu
mantenir o treballar en una explotació apícola, partint des de la base per conèixer aquest fascinant món que
cada cop atreu més públic.

SESSIÓ 1, dv. 22 d’octubre
INTRODUCCIÓ. TASQUES ANUALS I MANEIG
SESSIÓ 2, ds. 23 d’octubre
CARACTERÍSTIQUES, NORMATIVA I PARTICULARITATS EN LES EXPLOTACIONS
SESSIÓ 3, dv. 29 d’octubre
SEGUIMENT DE LES EXPLOTACIONS I MANEIG
SESSIÓ 4, ds. 23 d’octubre
ELS PRODUCTES RESULTANTS DE L’ARNA, LA COMERCIALITZACIÓ I TAST DE MELS

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Amposta
Anna Prats  mail: aprats.batalla@gencat.cat
telf:  977 70 15 00
Coordinador: 
Monica Segura Unió  
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32€

Bruno Casanova Bentancur, apicultor professional
Miquel Gil Espuny, tècnic apícola.

Lloc: 
Escola Agrària d’Amposta

Calendari: 
Dies 22 i 23 del 10 i 29 i 30 
d’octubre

Horari: 
De 9:30 a 13:30 i de 15 a 18:30 h

Durada del curs: 
30 h

mailto:aprats.batalla@gencat.cat

