
Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Finança: Organitza: Col·labora:

• CURS GRATUIT 
• DURADA: 12 hores 
• DIRIGIT A: profesionals del medi rural en edat 
laboral, en actiu o en situació d’atur.

• INSCRIPCIÓ: INSCRIU-TE   AQUÍ

O COMPLETA EL FORMULARI A LA WEB SEAE: 
www.agroecologia.net 

• Nº DE PLACES: limitades, amb reserva de places 
dones i joves (menors de 41 anys)

• TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins cobrir places

• PER MES INFORMACIÓ    AQUÍ
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia) 
Telf/Fax: 96 126 71 22 
e-mail: dani.castillo@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Actividat del Programa Plurirregional de Formación finançada en la seva 
totalitat pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

 
CURS DE TELEFORMACIÓ

LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 
I ELS OBJECTIUS DE LA NOVA PAC

Del 14 al 26 d’octubre de 2020

https://www.agroecologia.net/formulario-teleformacion-pac-ppf20/
https://www.agroecologia.net/evento/formulario-teleformacion-pac-ppf20/


• INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ: 

El Reglament que regirà el nou període PAC, estableix que cada Es-
tat elabori un pla estratègic amb indicadors que mostrin com els ajuts 
contribueixen positivament a l’ambient, el clima, l’economia i el benes-
tar social. Els sistemas de producció ecològica ja es dissenyen tenint en 
compte molts d’aquests aspectes i amb el nou Reglament es planteja 
avençar encara més en aquests objectius i reptes. Els beneficis i serveis 
ambientals, socials i econòmics, generats per la producció ecològica són 
molts i diversos, i amb aquesta formació es pretén identificar-ne alguns 
i introduïr algunes eines per a la seva identificació i avaluació a nivel de 
finca.

• OBJETIVOS:

• Donar a conèixer els objectius que planteja la nova PAC
• Analitzar alguns dels beneficis i serveis ambientals, socials i 
econòmics, generats per la producció ecològica
• Conèixer eines per a la identificació i avaluació dels beneficis i 
serveis ambientals, socials i econòmics generats a nivel de finca.

• PROGRAMA:

• Objectius i principis de la nova PAC i de la producció agrària 
ecològica
•  Marcs metodològics d’avaluació de la sostenibilitat i dels beneficis 
ambientals, socials i econòmics mitjançant indicadors
• Exemples d’avaluació de la sostenibilitat a explotacions ecològiques

• PROFESORADO:

El professorat està format per experts de SEAE; professors, 
investigadors, tècnics assessors i operadors del sector, que treballen 
en aquesta àrea específica del coneixement.


