
A C C I Ó N  F O R M A T I V A

UNIDADE IMPARTIDORA:

CONVOCA  UNHA   ACCIÓN  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  E  ADQUISICIÓN  DE
COMPETENCIAS1 SOBRE:

DESTINADA  ÁS  PERSOAS  VINCULADAS  PROFESIONALMENTE  COS  SECTORES
PRODUTIVOS  RELACIONADOS  COA  AGRICULTURA,  GANDERÍA,  INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA  E  CADEA  FORESTAL-MADEIRA,  OU  CON  EXPECTATIVA  DE
INCORPORACIÓN, EN ESPECIAL MOZOS E MOZAS DO MEDIO RURAL GALEGO.

PRESENTAR  AS  SOLICITUDES,  PREFERENTEMENTE,  NAS  UNIDADES  IMPARTIDORAS

ORGANIZADORAS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS.

1M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación

profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

PARROQUIA:

CONCELLO:

DURACIÓN HORAS: Nº DÍAS:

 HORARIO DE MAÑÁ:      De______________h._Ata ________________h.     

 HORARIO DE TARDE:    De______________h._Ata ________________h.     

DATA DE INICIO:  DATA DE FINALIZACIÓN: 

Érika
Tachado



M e m o r i a  e x p l i c a t i v a

OBXECTIVOS: 

PROGRAMA: 


	Texto16: AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA
	Texto17: XESTIÓN INTEGRAL DE PIÑEIROS
	Texto18: LOCAL SOCIAL DE VERÍS
	Texto19: VERÍS
	Texto20: IRIXOA
	Texto21: 40 
	Texto22: 9
	Texto23: 10:00
	Texto24: 15:00
	Texto25: 14:00
	Texto26: 19:00
	Texto27: 24/09/2021
	Texto28: 30/10/2021
	Texto29: Identificar os diferentes aproveitamentos que se poden complementar coa extracción de madeira de piñeiro: resina, setas e gando.Adquirir os coñecementos técnicos e teóricos para realizar un aproveitamento resineiro profesional.Adquirir os coñecementos e ferramentas precisas para executar profesionalmente o aproveitamento micolóxico.Adquirir a formación precisa para establecer o gando como medio alternativo para o control do sotobosque.Adquirir os coñecementos para analizar a viabilidade económica dos diferentes aproveitamentos forestais. 
	Texto30: Día 1.  Introdución: situación do sector forestal galego e xestión silvícola dunha masa de piñeiro.  O aproveitamento resineiro: acondicionamento do piñeiral e métodos de extracción de resina.Día 2  Práctica sobre avaliación da xestión de masas de piñeiro e aplicación de modelos silvícolas.  Sistemas silvopastorais: manexo do gando, cálculo cargas gandeiras e peche perimetral.Día 3.   O aproveitamento resineiro: afiado, preparación da ferramenta e derroñe.Día 4  O aproveitamento resineiro: derroñe, marcaxe e colocación de chapa.Día 5  O aproveitamento resineiro: picas e aplicación de pasta estimulante.Día 6  O aproveitamento resineiro: recreación dun 2º ano e simulación de remasa.  Iniciación no sector primario: primeiros pasos a dar.Día 7  Micoloxía: técnicas de produción, recolección e comercialización.  Práctica de produción de cogomelos: a micorrización.Día 8       Micoloxía: principais especies de interese culinario e normativa de aplicación.       Práctica de identificación de cogomelos en monteDía 9       Visita guiada para ver os diferentes aproveitamentos impartidos durante o curso.  


