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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22482 - Instal·lacions Ramaderes
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 8, 1S, GEAM (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Jaime Jaume Sureda
16:10h 16:35h Dimecres 22/09/2014 19/06/2015 Professors

associats

Joan Rosselló Veny
joan.rossello-veny@uib.es

17:30h 18:30h Dilluns 22/09/2014 20/07/2015 Annex al
Mateu Orfila

Contextualització

Es tracta d'una assignatura eminentment aplicada,amb una orientació tècnica vinculada al bon funcionament
de les instal · lacions ramaderes. Complementa l' assignatura de Explotacions Ramaderes en l'àmbit de la
producció animal que s'imparteixen en la titulació. S'estudiaran els aspectes tècnics, econòmics, implicacions
mediambientals i de sostenibilitat en el disseny d'explotacions d'espècies ramaderes de rellevància a la nostra
comunitat.

Requisits

Recomanables
Es recomana haver cursat l'assignatura Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordenador, i Explotacions
Ramaderes.

Competències

Específiques
* C3: Les bases de la producció animal. Instal • lacions ramaderes.
* C8: La gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
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* H7: Legislació i gestió mediambiental; Principis de desenvolupament sostenible; Estratègies de mercat i
de l'exercici professional; Valoració d'actius ambientals.

* R1: Tecnologies de la producció vegetal i animal.
* R3: Nutrició. Higiene i sistemes de producció animal. Biotecnologia i Millora animal. Productes animals.
* R3.2: Instal • lacions per a la salut i el benestar animal.

Genèriques
* G1: Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin per

objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o
explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin compresos
en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions,
infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties,
conserveres, hortofructícoles, càrnies, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol una altra dedicada
a l'elaboració i / o transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la
jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans i / o rurals - parcs, jardins, vivers, arbrat urbà, etc.-,
instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística)..

* G5: Capacitat per a la redacció i signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de
gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats
amb la jardineria i el paisatgisme..

* G6: Capacitat per a la direcció i gestió de tota classe d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles
i ramaderes, espais verds urbans i / o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de
les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i
comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades..

* G10: Capacitat per a la recerca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació.

Transversals
* T2: Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica.
* T3: Capacitat d'organitzar i planificar.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Condicionants generals

2. Normativa sobre benestar animal

3. Normativa sobre condicions mediambientals de les explotacions ramaderes

4. Normativa sectorial de la producció ramadera

5. Instalacions per ramat porquí

6. Instalacions per ramat oví

7. Instalacions per ramat boví

8. Instalacions avícoles

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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9. Altres instalacions

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) La finalitat es proveir els alumnes dels conexiements
teòrics de l'assignatura, La metodologia seran classes
magistrals del professor..Aquesta activitat permetra treballar
les competècies C3, C8, G5, H7, R1 R3 iR3.2

50

Classes pràctiques Grup mitjà (M) Visites, redacció d'un projecte d'una explotació
ramadera.Aquesta activitat permetra treballarles competècies
G1,G5, G10, i T2

10

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

L'alumne haurà d'estudiarla teoria nivell individual per a preparar els
exàmens.Aquesta activitat permetra treballarles competècies G1,C3, C8,
G5, H7, R1 R3 iR3.2

40

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Redacció d'un projecte d'explotacions ramaderes.Aquesta activitat permetra
treballarles competèciesG5, G10, i T2

50

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir més de 5.0 sobre 10 en cadascun dels apartats següents
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Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció L'alumne haurà d'estudiarla teoria nivell individual per a preparar els exàmens.Aquesta activitat permetra

treballarles competècies G1,C3, C8, G5, H7, R1 R3 iR3.2
Criteris d'avaluació Examen escrit. . .Ambaquesta activitat s'avaluen les competènciesG1,C3, C8, G5, H7, R1 R3 iR3.2

Percentatge de la qualificació final: 50%

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Redacció d'un projecte d'explotacions ramaderes.Aquesta activitat permetra treballarles competèciesG5, G10,

i T2
Criteris d'avaluació Exposició del treball realitzat durant el curs.Ambaquesta activitat s'avaluen les competències T2, T3, G1, G10

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- Buxadé, C. 1997. Zootecnia, Monografía I. Alojamientos e instalaciones (I). Ed. Mundi-Prensa.
- Buxadé C. 1997. Zootecnia. Monografía (II)


