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 Per què estudiar aquest  cicle? 

- És un sector  arrelat al medi i respectuós amb els 
protocols mediambientals. 

- La demanda de productes ecològics  ha crescut en els 
últims dos anys el que significa que hi ha necessitat 
d'agricultors per proveir aquesta demanda. 

- Recupera valors, tècniques, coneixements i espècies 
tradicionals, més resistents i adaptades al medi. 

-  Suposa un valor afegit a nivell social i cultural. 
- Té una repercussió immediata sobre el medi natural i 
la salut de les persones. 
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L' IES el Quint treballa integrat amb el riu Túria i els seu 
entorn. Està situat dins del Parc Natural del Túria i a 
escassos  metres del riu,  construït sobre l'orografia 
d'uns bancals agrícoles formant  un singular mirador 
dels camps de regadiu tradicionals del poble. 

 

La nostra situació ens ha facilitat el treball amb el 
projecte interdisciplinar «Riu Túria: Aula Integral», un 
projecte des de la perspectiva didàctica del respecte 
per l'entorn que ens ha acompanyat des dels inicis del 
centre. 

Estem en una comarca i un poble amb forta tradició 
agrícola, per això es fa més aconsellable i interessant la 
necessitat  d’implantar una agricultura ecològica. 

  Motocultor  2017-2018 

ESTUDIS 

Titulació: Tècnic mitjà en Producció Agroecològica 
derivada de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE), 
família agrària i determinat en RD 1633/2009, de 30 
d'octubre 
Dos cursos amb pràctiques en empreses (2.000 h) 
Modalitat: ordinària, diürna (8:15 – 14:15 o 15:15 h). 
Règim: presencial 
  

ACCÉS 
Accés directe: (Data de inscripció: del 17 de maig al 31 
de maig de 2018). 
Estar en possessió del títol de Graduat en Secundària 
Obligatòria 

 Estar en possessió del títol de 1r Grau de 
FP(Tècnic auxiliar) 

 Estar en possessió del títol de Formació 
Professional de grau mitjà (Tècnic). 

 Tindre el 2n de BUP aprovat. 

 Haver superat el segon curs del primer cicle 
experimental de reforma dels ensenyaments 
mitjans. 

 Haver superat, dels ensenyaments d'Arts 
Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del 
pla de 1963 o segon de comuns experimental 

 Altres titulacions equivalents a efectes 
acadèmics 
 

Accés a través de prova:  

Podrà realitzar la prova qui, sense complir cap dels 
requisits acadèmics d'accés directe, tinga els 17 anys 
complits o abans del 31 de desembre de l'any en què es 
realitze la prova. 

(INSCRIPCIÓ 2018: del 17 de maig al 31 de maig de 
2018). 

 PROVES  GRAU  MITJÀ: 18 de juny 2018. 
Més informació en (www.ceice.gva.es/va/web/formacion-

rofesional/presentacion-y-calendario) 
 

MÒDULS PROFESSIONALS 
 

ORDE 32/2012, de 22 de juny Conselleria 
d'Educació. 

 

Primer curs: 

 Fonaments agronòmics. 

 Fonaments zootècnics. 

 Implantació de cultius ecològics. 

 Taller i equips de tracció. 

 Infraestructures i instal·lacions agrícoles. 

 Principis de sanitat vegetal. 

 Formació i orientació laboral. 

 Anglés Tècnic. 
  

Segon curs: 

 Producció vegetal ecològica. 

 Producció ramadera ecològica. 

 Maneig sanitari de l'agrosistema. 

 Comercialització de productes agroecológicos. 

 Empresa i iniciativa emprenedora. 

 Anglés Tècnic. 

 Formació en Centres de Treball. (380h) 
 

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR? 

 Treballador qualificat per compte d'altre  i/o 
propi en cultius i ramaderia ecològica.  

 Agricultor ecològic.  

 Criador de bestiar ecològic.  

 Avicultor ecològic. 

 Apicultor ecològic.  

 Productor de llet ecològica.  

 Productor d'ous ecològics.  

 Viverista ecològic. 

 Operador de maquinària agrícola i ramadera. 
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