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Objectius de l’assignatura:

• Conèixer els fonaments i pràctica de la producció agrícola i ramadera 

ecològiques i la seva importància ambiental, econòmica i social. 

• Capacitar als alumnes de Veterinària del paper que poden assumir en el món 

de la producció ecològica

• Conèixer la legislació i comercialització dels productes agraris ecològics i els 

procediments de certificació a Catalunya i a la Unió Europea. 

• Fomentar i desenvolupar la capacitat d’anàlisi i crítica davant els diferents 

sistemes de producció agrària. 



PROGRAMA DE TEORIA 

I. FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA (2 h)

L'evolució de la producció agrària: producció tradicional, intensiva i
ecològica. La sostenibilitat en la producció ecològica. Producció
d'aliments ecològics pel bestiar. La gestió dels recursos: els aliments,
l'aigua i altres.

II. LA LEGISLACIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ (3h)

Les normatives, la certificació i el control de la producció ecològica. La
conversió a la producció ecològica. La qualitat dels productes ecològics.
La comercialització. Associacionisme i cooperatives de consum.

III. ELS SISTEMES DE PRODUCCIÓ RAMADERA (4h)

La producció ecològica de remugants, de porcs, d'aus i d'altres espècies.

IV. LA SANITAT EN LA RAMADERIA ECOLÒGICA (3h)

La prevenció i el control sanitari. Els tractaments veterinaris recomanats.



PROGRAMA DE SEMINARIS 

Seminaris i debats:

- Sobirania alimentaria (1,5 h) 

- Ramaderia ecològica a Catalunya (1,5 h)

- Apicultura ecològica (3h) 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 

Visites a explotacions de producció ecològica:

1.- Ovelles ecològiques de La Selva

2.- Porcs ecològics del Solsonès



Avaluació de l’assignatura:

1. Examen dels continguts teòrics de la matèria (50%)

2. Informes de sortides (10%)

3. Presentació oral i defensa en un temps de 15 minuts d'un cas pràctic 

(autoaprenentatge). S'entregarà als membres del tribunal un pòster en 

format DIN A4 (40%)

Crèdits de l’assignatura: 3 ECTS

Inici de l’assignatura: segons programació


