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Se plantea una nueva edición de la escuela de agricultores/as,
como un programa de aprendizaje para cubrir las necesidades
formativas prácticas demandadas por el sector agrario
valenciano.

SOLICITUDES:

El objetivo del programa es establecer un complemento a la
formación clásica, así como una herramienta efectiva de
transferencia de conocimientos prácticos y tecnología mediante
el aprendizaje tutorizado por agricultores experimentados,
estableciendo el contacto entre las personas que se plantean
ser futuros agricultores con los profesionales agrarios
preparados.

Las solicitudes se podrán obtener y presentar en las
Estaciones Experimentales Agrarias, Oficinas Comarcales
Agrarias, o en la siguiente dirección web:

En esta quinta edición se realizará la formación con estancias
de prácticas de los alumnos en explotaciones hortícolas
ecológicas.

La actividad está dirigida a residentes en la Comunidad
Valenciana.

http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion

Se dirigirán al Servicio de Transferencia de Tecnología, EEA
de Carcaixent, Partida del Barranquet s.n.46740 Carcaixent
(València).
Podrán adelantarse las solicitudes a través del siguiente
correo electrónico: esexag_carcaixent@gva.es
El período de presentación de solicitudes durará hasta el 20
de abril de 2021.

ORGANIZA:
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Servicio de Producción Ecológica, Innovación y
Tecnología

La actividad formativa consiste en la realización de 200
horas de prácticas en una explotación hortícola
agroecológica de la Comunidad Valenciana, y dos
jornadas teóricas de un total de 10 horas, la primera como
preparatoria de la actividad, y otra de evaluación final.

Servicio de Transferencia de Tecnología

FECHA DE REALIZACIÓN: Mayo – Julio de 2021
LUGAR:
Estancias de prácticas en explotaciones
hortícolas ecológicas de la Comunidad
Valenciana
Jornadas teóricas en la EEA de Carcaixent
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SOL·LICITUDS:

Es planteja una nova edició de l'escola d'agricultors/es, com un
programa d'aprenentatge per a cobrir les necessitats formatives
pràctiques demandades pel sector agrari valencià.
L'objectiu del programa és establir un complement a la formació
clàssica, així com una eina efectiva de transferència de
coneixements pràctics i tecnologia mitjançant l'aprenentatge
tutoritzat per agricultors experimentats, establint el contacte
entre les persones que es plantegen ser futurs agricultors amb
els professionals agraris preparats .
En aquesta quinta edició es realitzarà la formació amb estades
de pràctiques dels alumnes en explotacions hortícoles
ecològiques.

L'activitat està
Valenciana.

dirigida

a residents

a

la

Comunitat

Les sol·licituds es podran obtenir i presentar a les Estacions
Experimentals Agràries, Oficines Comarcals Agràries, o en
la següent adreça web:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion

Es dirigiran al Servei de Transferència de Tecnologia, EEA
de Carcaixent, Partida del Barranquet s.n.46740 Carcaixent
(València).
Podran avançar-les sol·licituds a través del següent correu
electrònic: esexag_carcaixent@gva.es
El període de presentació de sol·licituds durarà fins el 20
d’abril de 2021.

ORGANITZA:
Conselleria d'Agricultura, desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica I Transició Ecològica
Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnología
Servei de Transferència de Tecnología

DATA DE REALITZACIÓ:

Maig - Juliol 2021

LLOC:
Estades de pràctiques en explotacions
hortícoles ecològiques de la Comunitat
Valenciana
Jornades teòriques a l'Estació
Experimental Agrària de Carcaixent

L'activitat formativa consisteix en la realització de 200 hores
de
pràctiques
en
una
explotació
hortícola
agroecològica de la Comunitat Valenciana, i dues
jornades teòriques d'un total de 10 hores, la primera com
preparatòria de l'activitat, i una altra d'avaluació final.
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