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Català

Professorat
Responsable:

Gil Gorchs Altarriba

Altres:

Nuria Carazo Gómez, Fran Garcia Ruiz, Anna Gras Moreu, Xavier Sorribas

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
CE-BC-10.1. Les bases de la producció vegetal.
CE-BC-10.2. Sistemes de producció, de protecció i explotació vegetal.
Transversals:
04 COE N2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les
presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un
bon nivell ortogràfic i gramatical.
Metodologies docents
La metodologia docent utilitzada varia en funció de si es tracta de classes de teoria (Grup gran) o bé de pràctiques (Grup
petit), i del tipus de pràctiques ( laboratori, camp o aula informàtica).
A les classes d?explicació teòrica es presentaran els conceptes a conèixer, comprendre i saber utilitzar per assolir els
objectius d?aprenentatge de l?assignatura. Es plantegen exemples aplicats i qüestions, per part del professorat i de
l?estudiantant, per copsar-ne la transcendència i facilitar-ne la discussió dins el grup.
A les sessions pràctiques, en Grup petit, l?estudiant protagonitza l?activitat plantejada. La capacitat bàsica que es
potencia varia amb la sessió, anant des de la capacitat d?observar, resoldre problemes, localitzar dades o informació,
elaborar i presentat informes amb els resultats obtinguts, proposar actuacions, individualment o bé en grup.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu principal de Producció Vegetal és que l'estudiant assoleixi una visió integral dels factors que determinen la
qualitat d'un producte vegetal, d'acord amb seu ús final, des de com es defineix i es mesura a com es conserva i es
gestiona la qualitat d'aquests productes.
D'altra banda, en superar l'assignatura, l'estudiant ha d'adquirir el vocabulari bàsic i ha entendre els conceptes bàsics de
la producció vegetal, des dels d'agronomia (gestió del reg, la fertilització i la protecció) als de sistemes de cultiu (rotació i
itinerari tècnic) i de tecnologia de cultiu que permeten obtenir productes segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi
ambient.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 150h

Hores grup gran:

40h

26.67%

Hores grup petit:

20h

13.33%

Hores aprenentatge autònom:

90h

60.00%
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Continguts

Bases i sistemes de producció vegetal

Dedicació: 56h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 33h

Descripció:
En aquest contingut es treballen els aspectes bàsics de la producció vegetal, particularment orientats a conèixer i
comprendre les solucions tècniques que permeten produir els productes necessaris per l?home de forma
respectuosa amb el medi ambient.
Reptes de l?agricultura i estructura de la producció agrària
Noció de sistemes de producció i tipus
Eines agronòmiques bàsiques per establir i gestionar sistemes de cultiu eficients i sostenibles:
o Rotació, alternativa de cultius, treball del sòl i elements complementaris
o Fertilització i reg
o Sistemes de protecció vegetal
o Efecte de les plagues i malalties sobre la producció vegetal
Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d?explicació teòrica
Activitat 2: Prova individual d?avaluació
Activitat 3: Pràctiques d'aula (informàtica o aula)
Actividad 4: Práctiques de laboratori

Cultius herbacis per a indústries agroalimentàries Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 18h

Descripció:
Aquest contingut està orientat a conèixer els trets agronòmics dels grans cultius herbacis i, particularment, a
comprendre l?efecte la tecnologia de cultiu i del medi ambient en la qualitat tecnològica i sanitària dels seus
productes
Trets agronòmics dels grans cultius herbacis
Cereals, oleoproteaginoses i altres cultius
Factors, tècniques de producció i gestió la qualitat en grans cultius
Conservació del gra. Ús del fred
Efecte de plagues i malalties sobre la qualitat dels productes dels grans cultius
Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d?explicació teòrica
Activitat 2: Prova individual d?avaluació
Activitat 4: Pràctiques de laboratori
Activitat 5: Pràctiques de camp
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Productes hortícoles i fructícoles

Dedicació: 64h
Grup gran/Teoria: 16h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 39h

Descripció:
En aquest contingut es treballen els següents conceptes:
Factors, procés productiu i material vegetal fructícola.
Fruita dolça i fruiters d?aprofitament industrial
Factors que determinen la qualitat dels productes fructícoles
Factors, procés productiu i material vegetal hortícola
Hortalisses d?arrels, tija, fulla i flor o fruit
Factors que determinen la qualitat dels productes hortícoles
Post collita i conservació d?hortalisses i de fruita
Efecte de plagues i malalties sobre la qualitat dels productes hortícoles i fructícoles
Activitats vinculades:
Activitat 1: classes d?explicació teòrica
Activitat 2: Prova individual d?avaluació: qüestionari en paper i/o Moodle
Activitat 4: Pràctiques en laboratori
Activitat 5: Pràctiques en camp

Sistema de qualificació
L'avaluació global de l'assignatura es farà tenint en compte les següents avaluacions parcials:
N1 és el resultat de les dues proves individuals d'avaluació descrites a l'activitat 2, realitzades a mitjans i a finals de curs.
N2 és la nota de l'assistència o els informes i qüestionaris de pràctiques, segon el tipus d'activitat.
Nota final = 0,7*N1 + 0,3*N2
Normes de realització de les activitats
L'assistència i realització de les activitats proposades és obligatòria
Les tasques s'han de lliurar en el termini establert.
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Altres recursos:
? Agricultura de conservación (FAO): http://www.fao.org/ag/ca/es/index
? Aapresid Argentina: http://www.aapresid.org.ar/
? Asociación Española Agricultura de Conservación ? Suelos Vivos: http://www.aeac-sv.org
? Departament d?Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimetació. Productes fitosanitaris
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_mitjans_de_prevencio_i_lluita_fit
osanitaria/dar_productes_fitosanitaris/dar_fulls_informatius/
? EU Pesticide data base. http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=homepage&language=EN
? La méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles): http://idea.portea.fr/index
? Ministerio de Agrisultura y Pesca, Aliementación y Medio Ambiente. Registro de productos fitosanitarios. ht
ttp://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanitarios/registro/productos/proexi.asp?IdFormulado=869
? Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible: http://www.agriculturasostenible.org
? RuralCat: http://www.ruralcat.net/web/guest
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? Botànica Agrícola i Forestal: http://botanicavirtual.udl.es
? Herbari virtual del Mediterrani occidental: http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index
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