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IDENTIFICACIÓ 
DE MILLORS PRÀCTIQUES 

ADAPTADES 
A GRUPS PRODUCTIUS

CURS GRATUÏT
DIRIGIT A: professionals del medi rural o del sector agrari en edat laboral 

de les Illes Balears

2 juliol de 2020 - 25 d’octubre 2020

Organitzat per: Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)

Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia)

Tel: +34 96 126 71 22 • e-mail: international@agroecología.net

www.agroecologia.net

Més info  ►AQUÍInscriu-te  ►AQUÍ

ACCIÓ DE INNOVACIÓ SOCIAL

https://www.agroecologia.net/evento/curso-online-practiques-aec2
http://www.agroecologia.net/formulario-curso-online-practiques-aec2


  INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ:

De cada cop més es fa necessària la sistematització de la recollida de dades i 
informació sobre les pràctiques aplicades a les finques i els impactes, positius o negatius, 
que generen. Pel nou període PAC, s’ha d’elaborar un pla estratègic amb indicadors que 
mostrin com els ajuts han influït en l’ambient, el clima, l’economia i el benestar social. El 
nou Reglament per a la producción ecològica planteja nous objectius i reptes. Els sistemes 
de producció ecològica generen diversos beneficis/serveis/externalitats positius, tant 
ambientals com socials, però el sector no compta amb eines per a poder-les identificar i 
avaluar a nivel de finca.

  OBJECTIUS:

Promoure l’aprenentage col·lectiu i col·laboratiu de productors/es i altres professionals 
del sector agrari, que conviuen a l’illa de Mallorca, gestionant finques i cultius diversos, 
amb manejos diferents, en un territori amb condicions agroclimàtiques similars, per tal 
de poder  identificar les externalitats positives que es poden generar amb la producció 
ecològica i sistemes de comercialització i consum agroecològic. 

  PROFESSORAT:

El professorat el formen persones expertes de SEAE, investigadors i tècnics assessors 
especilaitzats en indicadors de sostenibilitat i en producció agrària ecològica.

  TEMARI FORMACIÓ ONLINE:

Parte online: 35 hores
Tema 1. Components bàsic de la sostenibilitat.
Tema 2. Principis i objectius de la Producció Agrària Ecològica i de la Política Agrària 
Comú (PAC)
Tema 3. Comparativa dels principals marcs metodològics d’avaluació de la 
sostenibilitat mitjançant indicadors.
Tema 4. Indicadors: requisits, tipus, criteris de selecció, ponderació, etc.
Tema 5. Anàlisi de possibles indicadors per les finques ecològiques.

Sessions presencials: 15 hores
12 i 26 setembre, 10 octubre 2020 a explotacions agràries ecològiques de Mallorca.

  DIRIGIT A:

Professionals del medi rural o del sector agrari en edat laboral de les Illes Balears.

  INSCRIPCIÓ

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: Fins cobrir places
NOMBRE DE PLACES: limitadades

Inscriu-te  AQUÍ   o omple el formulari a www.agroecologia.net

INNOVACIÓ SOCIAL I FORMACIÓ TÈCNICA per enfrontar reptes com la 
REFORMA DE LA PAC o el NOU REGLAMENT EUROPEU DE PRODUCCIÓ 
ECOLÒGICA

El projecte AGROECOCUALIFICA 2.0 s’ha aprovat en el marc del Programa 
empleaverde, iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demogràfico, i cofinançat pel FSE (Fons 
Social Europeu) dirigit a aconseguir formació i una feina de qualitat.
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