
 
 
 
 

CURS BENESTAR ANIMAL. EXPLOTACIÓ  AVÍCOLA 
Del 5 al 20 de setembre de 2016 

 De 15:00 a 19:00 h 
 
Presentació i objectius: 
La necessitat de formació en benestar animal. Passat, present i futur del benestar animal a la UE i al món. Específic sector avícola 
 
Destinataris: 
Treballadors d'explotacions ramaderes que vulguin obtenir l'acreditació professional en matèria de Benestar Animal específic per a titulars i 
personal d'explotacions avícoles. 

Contingut: 
Mòdul general (12 hores) 

Introducció Exposició del pla del curs i distribució del material 
didàctic.  

Bloc teòric 1. Coneixement dels animals Coneixement de 
l'anatomia i fisiologia de les diferents espècies d'animals de 
renda, en els aspectes que en condicionen el benestar. 
Diferències anatòmiques i fisiològiques entre espècies, que 
condicionen diferents comportaments i capacitats. Etologia i 
comportament animal. El comportament d'acord amb l'espècie, 
la raça i l'estat. Condicionants anatòmics, sensorials i d'altres 
que en condicionen el comportament. Comportaments socials. 
La relació amb l'home. Salut i malaltia. Concepte de malaltia. 
Concepte de benestar i factors que el condicionen. Manifestació 
i mesura de la manca de benestar. Relacions del benestar amb 
la producció i la sanitat animal.  

Bloc teòric 2. Aspectes socials del benestar animal. El benestar 
animal a la 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. 

Bloc teòric 3. El benestar animal a la pràctica diària Les 
instal·lacions i els equips en relació amb el 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 
higiene 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 manera d'acostar-se i conduir els animals. 
Actuacions en cas d'emergència a l'explotació, el transport o el 
sacrifici. Sacri- fici 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. La 
documentació sanitària i de benestar animal. Seguretat en el 
treball. Requeriments de seguretat per al personal que treballa 
amb animals.  

Mòdul específic per a titulars i personal d'explotacions 
avícoles (8 hores)  

Bloc teòric. Aprofundiment en les condicions específiques 
anatòmiques, fisiològiques i comportamentals que condicionen 
el benestar de les aus. Aspectes específics de la legislació de 
benestar a les explotacions avícoles de carn i de gallines 
ponedores. Estructures i equipaments de les explotacions 
avícoles de selecció, producció de carn i producció d'ous. 
L'allotjament de les ponedores en gàbies, a terra i en aviaris: 
problemes i solucions. Maneig dels animals segons tipus i 
sistemes d'explotacions. Maneig de les ponedores al final de la 
producció. Els tractaments i les pràctiques quirúrgiques 
regulades (tall de bec, castració, muda forçada), execució 
correcta i alternatives. Sexat i eliminació dels pollets d'un dia. 
Plans sanitaris, prevenció de malalties, controls i registres que 
s'han de dur a l'explotació. Aspectes de benestar en el transport, 
preparació per al transport, maneig en la càrrega i descàrrega, 
aptitud per al transport, densitat de càrrega. Documentació del 
transportista, el medi de transport i els animals. 

Bloc pràctic (4 hores) Per raons sanitàries, la visita a 
explotacions ramaderes es pot substituir íntegrament per 
l'exposició de diferent material audiovisual adequat i relatiu tant 
a instal·lacions com a maneig. Crítica i discussió de les 
exposicions. Taller de discussió amb les aportacions dels 
assistents. Posada en comú de les experiències, conclusions i 
exàmen final per a l'obtenció de l'acreditació. 

Les taxes d'emissió per a presentar-se a l'examen serà de 
13,00€ que s'hauran d'abonar en el moment de formalitzar la 
inscripció. 

 
Metodologia: 
El programa es desenvolupa amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de 
casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements. 
 

 
Drets d’inscripció: 
195 €. Documentació inclosa 
 
Durada i calendari: 
20 hores  
5,7,12,14,20 de setembre de 2016,  de 15:00 a 19:00 h 
 
Informació, inscripcions i lloc de realització 
Delegació Cambra a Osona 
C. Historiador Ramon D'Abadal I Vinyals 5 
08500, Vic 
Tel. 902 448 448 ext. 1038  / Fax. 938833949 
Web: www.cambrabcn.org/formacio 
 
Certificat: 
La Cambra lliurarà un diploma a totes les persones que hagin  
assistit a la formació. 

Formació a mida: 
Si ho considereu d'interès, consulteu la possibilitat de fer aquest 
programa a mida per a la vostra empresa. Podeu demanar una proposta 
sense compromís. Us adaptarem el contingut a les vostres necessitats. 
 

Ajuts a la formació 
La Cambra de Comerç de Barcelona presta el servei de gestió de la 
bonificació de la formació sense cap cost addicional per a tots els 
cursos de 6 o més hores que ofereix.  

Per tal de gaudir d’aquest servei cal fer el següent:  
 

- Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina 
web de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
http://www.cambrabcn.org 

- Donar i reenviar la informació sol·licitada 12 dies abans de la 
data d’inici del curs.  

- Assistir a més del 75% de les hores de formació. 

http://www.cambrabcn.org/formacio

