Curs d’auxiliar de granja

Introducció
· La necessitat de formació en benestar animal.
· Passat, present i futur del benestar animal a l’UE i al món.
1.- Coneixement dels animals
·
Coneixement de l’anatomia i fisiologia de les diferents espècies de renda,
en els aspectes que condicionen el seu benestar.
·
Etologia i comportament animal. Comportaments socials. La relació amb
l’home.
·
Salut i malaltia. Causes predisponents i determinants.
·
Confort, desconfort i estrès. Adaptació i fracàs. Concepte de “benestar” i
factors que el condicionen.
·
Com es manifesta i com es mesura la manca de benestar. Relacions del
benestar amb la producció i la sanitat animal.
2.- Aspectes socials del benestar animal. El benestar animal en l’UE
·
El benestar animal a la legislació.
·
El punt de vista de la societat sobre el benestar dels animals. Benestar
animal, qualitat i seguretat alimentària.
·
El benestar com a factor econòmic. Efectes de la manca de benestar.
Repercussions del benestar animal en la productivitat de les explotacions i la
qualitat dels productes.
3.- El benestar animal a la pràctica diària
·
Les instal·lacions i equips en relació al benestar. Diferències de
requeriments de les diverses espècies i fases productives.
·
Repercussió de l’ambient i el maneig dels animals sobre el seu benestar.
Requeriments ambientals i de maneig. Modificacions en la programació i el
funcionament de l’explotació, el transport i el sacrifici.
·
Els requeriments en quantitat, qualitat i forma de subministrament
d’aigua i aliment.
·
Sanitat i benestar animal. La higiène i la prevenció sanitària com a factors
de benestar.
·
Els moviments i trasllats d’animals. La separació i reagrupament de lots.
La càrrega i descàrrega dels animals. La preparació al transport. La forma
d’acostar-se i conduir els animals.
·
Actuacions en cas d’emergència a l’explotació, el transport o el sacrifici.
Sacrifici d’urgència a l’explotació, el transport o l’escorxador. Maneig d’animals
amb condicionants específics (gestants, lactants, malalts, ferits)

·
Els registres a les explotacions ramaderes, el transport i l’escorxador.
·
Seguretat en el treball.- Requeriments de seguretat pel personal que
treballa amb animals.
MÒDUL ESPECÍFIC PER A EXPLOTACIONS PORCINES
·
Aprofundiment en les condicions específiques anatòmiques, fisiològiques
i comportamentals que condicionen el benestar en l’espècie porcina
·
Aspectes específics de la legislació de benestar a les explotacions porcines
·
Estructures i equipaments de las explotacions porcines
·
L’allotjament de les verres en grups: problemes i solucions
·
Maneig dels animals segons tipus i sistemes d’explotacions
·
Els tractaments i les pràctiques quirúrgiques regulades (escuat,
despuntat, castració) Execució correcta i alternatives
·
Plans sanitaris, prevenció de malalties, controls i registres que s’han de
portar a l’explotació.
·
Aspectes de benestar en el transport: preparació pel transport, maneig en
la càrrega i descàrrega, aptitud pel transport, densitat de càrrega.
Documentació del transportista, el medi de transport i els animals
Els alumnes faran l’examen de certificat de benestar animal a l’Escola Agrària de
Manresa, un cop hagin finalitzat la formació i es pugui justificar la seva assistència al
curs.
Pràctiques no laborals en explotacions ramaderes
Per tal de finalitzar el seu itinerari formatiu, els alumnes han de completar el mòdul de
80 hores de pràctiques en explotacions ramaderes de la comarca. Es tracta de
pràctiques formatives, el seu objectiu és complementar la formació tècnica adquirida
durant el curs en un entorn professional real i dotar de l’experiència necessària.

MÒDUL DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I DIGITALS
Autoconeixement i anàlisi competencial
Compromís i responsabilitat
Comunicació assertiva
Treball en equip i cooperació
Adaptabilitat
Interessos i motivacions
Situació del mercat de treball actual
Anàlisi d’ocupacions
Eines de recerca de feina
Canals de recerca de feina
Processos de selecció
Autoocupació
“Ser digital”: Un pas cap al desenvolupament tecnològic i l’ús de les noves formes de

comunicació, fet que implica l’ús de les noves tecnologies de manera positiva.

