
 

 

Iniciación e mellora da gandería de ovino/cabrún 

Duración � 25 horas (5 mañás de 5 h) 

Obxectivos do curso 

1- Identificar as necesidades de cada alumno para adaptar o contido do curso ás mesmas 

2- Proporcionar as bases de coñecemento do sector ovino e cabrún galego (carne e leite)  

3- Elaborar un Plan individual para o proxecto/gandería de cada alumno  

Cada alumno realizará un traballo individual, resumo do curso, cos aspectos que aplicará na 

súa gandería/proxecto. 

 

Contidos do curso 

1- Presentación dos alumnos, profesor e da estrutura, contidos e organización do curso 

2- Situación do sector ovino e cabrún (Mundo – Galicia) 

3- Razas ovinas/caprinas (carne e leite) 

4- Alimentación dos ruminantes e requirimentos de ovellas e cabras 

5- Reprodución, manexo reprodutivo e organización das parideiras 

6- Sistemas de produción en Galicia (a realidade do sector) 

7- Comercialización: opcións e estratexias 

8- Sanidade (prácticas básicas) 

9- Clima e Cambio Climático 

10- Solo e planta (coñecementos básicos) 

11- Manexo, implantación e fertilización de pradeiras (convencional e ecolóxico) 

12- Instalacións básicas para o manexo do gando (casos prácticos) 

13- O lobo e a gandería de ovino/cabrún 

14- Actores ao redor da gandería (OACs, asesores, inspectores, veterinarios, insumos, ...) 

15- Axudas básicas (INC/PM, PB/PV, Agroamb, ZLN, Prevención, ... Nova PAC)  

16- Conta de explotación (números reais) 

17- Visita a unha gandería para a posta en práctica dos coñecementos adquiridos ao longo do 

curso 

18- Avaliación do curso 

 



 

 

 
 
Programa 

 
DÍA 1 

 
1- Presentación da estrutura, contidos e dinámica do curso 

 

Horario, temario, curso participativo, interacción e debate continuo 

 

Presentación do Plan individual  � “o que me vou levar para casa de este curso” 

 

2- Situación do sector ovino e cabrún (Mundo – Galicia) 

 

Debate e resumo da situación de Galicia 

 
Pausa café 
 

3- Razas ovinas/caprinas para a produción de carne e leite 

 

4- Alimentación dos ruminantes e requirimentos de ovellas e cabras 

a. Funcionamento do aparato dixestivo dos ruminantes 

b. Alimentos e nutrición 

DÍA 2 

5- Reprodución, manexo reprodutivo e organización das parideiras 

a. Fisioloxía da reprodución 

b. Sistemas de organización da reprodución 

Pausa café 
 

6- Comercialización 

a. Estacionalidade e prezos 

b. Actores na comercialización 

c. Vías de comercialización (venda en vivo e venda directa) 

7- Sistemas de produción en Galicia (a realidade do sector) 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
DÍA 3 

 

8- Sanidade (prácticas básicas) 

9- Clima e Cambio Climático (situación da gandería galega fronte á emerxencia climática) 

 

10- Solo e planta (coñecementos básicos de nutrición e fertilización de pradeiras) 

 

Pausa café 
 

11- Manexo e implantación de pradeiras 

 

a. Implantación de pradeiras en terreos de monte 

 

b. Estratexias de fertilización de baixo custe 

 

12- Instalacións (exemplos prácticos) 

 

DÍA 4 
 

13- O lobo e a gandería de ovino/cabrún 

 

a. A realidade do lobo en Galicia 

 

b. Métodos de prevención eficaces e custes de implantación 

 

14- Actores ao redor da gandería (OACs, asesores, inspectores, veterinarios, insumos, ...) 

 
Pausa café 

 

 

15- Axudas básicas (INC/PM, PB/PV, Agroamb, ZLN, Prevención, ... Nova PAC)  

 

16- Conta de explotación 

 

Preparación da visita do día 5 

 

DÍA 5 
 

17- Visita a unha gandería da zona para a posta en práctica dos coñecementos adquiridos ao 

longo do curso 

18- Avaliación do curso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contidos do Plan individual 

 

1- Promotor/es 

2- Análise do sector/mercado 

3- Situación actual 

a. Situación, clima  

b. Superficie 

c. Instalacións 

d. Gando 

4- Sistema de produción obxectivo 

a. Gando (nº e raza/s) 

b. Sistema de manexo da gandería 

c. Plan anual de alimentación 

d. Sistema de reprodución 

e. Estratexia de comercialización 

5- Plan financeiro 

a. Capacidade de investimento/endebedamento 

b. Investimentos necesarios 

c. Axudas 

d. Elaboración da conta de explotación obxectivo 


