
 
 

 
 
   
 
 

 
 

PLA FORMATIU  
Escola de Pastors de Catalunya 2021  

[13a edició] 
 

 

Titulació: Títol propi Escola de Pastors de Catalunya 
Branca de coneixement: Ramaderia Extensiva i agroecologia  
Durada: 288 hores de teoria + 640 hores de pràctiques (9 setmanes de teoria i 
4 mesos de pràctiques) 
Reconeixement del títol: La formació està reconeguda pel DARP i està 
acceptat com a formació vàlida i acreditable pel correcte desenvolupament de 
la jove incorporació. 
Centre docent: Escola de Pastors de Catalunya. 
Crta. C13 km. 131 . 25594 Rialp (Pallars Sobirà) 
tel. 973 620 977 . 671 649 362 
http://www.escoladepastorsdecatalunya.cat 

 
 

A qui va dirigit. 

Aquesta formació va dirigida principalment a aquelles persones que volem 
emprendre un projecte agro-ramader de petites dimensions, però també a 
aquelles que busquen feina al sector, com els pastors/es de muntanya. 

 

Els tipus de competències que guien el nostre pla formatiu són:  

1) Accions formatives dirigides al desenvolupament de les competències 
qualitatives (habilitats o qualitats necessàries per al desenvolupament amb 
èxit de l’ofici de ramader/a i pastor/a).  

2) Accions formatives dirigides al desenvolupament de competències i 
coneixements tècnics específics amb l’objectiu de millorar les aptituds per al 
desenvolupament de l’activitat ramadera. 
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Bloc I. Conceptes bàsics sobre la ramaderia extensiva 

Objectiu: Donar una visió general del sector i els coneixements necessaris pel 
desenvolupament de l’activitat. Homogeneïtzar el grup classe i així partir 
d’una mateixa base de coneixements. 

Mòdul I. CONTINGUTS BÀSICS (128 h lectives) 

Situació de la ramaderia extensiva 

Ramaderia extensiva i canvi climàtic 

Transhumància 

Nova pagesia 

Instal·lacions i maquinària 

Maneig i gestió de la finca 

Bases de l’alimentació en remugants 

Introducció a l’StratPasto 

Biologia dels remugants 

Reproducció 

Sanitat  

Producció ecològica i promoció de la biodiversitat 

Propietat i accés a la terra  

Cultius extensius i gestió de pastures 

Maneig holístic dels camps 

Fertilitat i fertilització en producció ecològica 

Muntanya i agrupaments de ramats 

Introducció a l’elaboració de formatges 

Gossos d’atura 

Pràctiques amb animals 

Visita explotacions 

 



 
 

 
 
   
 
 

Bloc II. Conceptes avançats sobre la ramaderia extensiva 

Objectiu: Capacitar en aquelles conceptes cabdals pel desenvolupament de 
l’activitat. 

Mòdul II. SILVOPASTURA (32 h lectives) 

Introducció a la silvopastura 

Ecologia del foc 

Treballs forestals 

Alimentació en sistemes silvopastorals 

Silvopastura: pastura dirigida 

Infraestructures 

Relació amb l’administració 

Valor afegit dels productes silvopastorals 
 

Mòdul III. ALIMENTACIÓ ANIMAL (21 h lectives) 

Aliments i nutrients  

Recursos i aprofitaments farratgers    

Alimentació i salut dels animals   

Patologies lligades a l'alimentació       

Mètode obsalim     

    Eina StratPasto 

Mòdul IV. COMUNICACIÓ ASSERTIVA (11h lectives) 

La importància de la comunicació. 

Per què eludim el conflicte?   

Què és la comunicació assertiva? 

 

  



 
 

 
 
   
 
 

Mòdul V. MANEIG I SANITAT ANIMAL (32h lectives) 

Bases Holístiques de la sanitat animal  

Les teràpies naturals en ramaderia. Bases i fonaments   

Les teràpies naturals . Fitoteràpia. Usos i aplicacions en 
ramaderia  

Identificació de plantes d'ús fitoterapèutic    

Elaboració de remeis fitoterapèutics 

Les teràpies naturals. Homeopatia. Usos i aplicacions en 
ramaderia   

Avaluació de l'estat dels animals en finca i indicacions de 
tractament   

Mòdul VI. TRANSFORMACIÓ (32 h lectives) 

Transformació de llet  

Maduració de formatges 

Especejament de canals 

Transformació de carn 

Elaborats carnis 

Normativa i traçabilitat 
 

  



 
 

 
 
   
 
 

Mòdul VII. GESTIÓ DE L'EMPRESA AGRÀRIA (32 h lectives) 

Identificació del projecte i de la persona emprenedora     

Memòria descriptiva de l'explotació       

Pla de recursos humans i Pla Jurídic fiscal 

Pla de Màrqueting i Comercialització   

Tràmits per obrir una nova explotació i cessions  

Ajuts noves incorporacions       

Pla econòmic: viabilitat del projecte        

Xarxes de suport: GER, GIU, XPC     

Experiències viables de petita pagesia   

 

Bloc III. Pràctiques en finca (96 dies lectius) 

Objectiu: Experimentar el dia a dia d’una finca ramadera. Posar en pràctica 
tots els conceptes apresos en els mòduls teòrics. 

Mòdul VIII. PRÀCTIQUES A FINCA (640 h lectives) 

Curs pràctic pastors  640 hores lectives homologables en finques 
ramaderes.  

 

S’intentarà que les finques de pràctiques s’adaptin al 
màxim al model productiu que els alumnes volen. 
Tanmateix, la col·laboració dels llocs de pràctiques és limitada i es pot donar 
el cas no s’aconsegueixi un perfecte encaix. 

Enllaços 
www.escoladepastorsdecatalunya.cat   
 
ORGANITZA                                            DELEGACIONS                                                                                            ENS DONEN SUPORT 
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