
FORMACIÓ DE JUTGES DE RACES AUTÒCTONES                                  

OBJECTIUS DEL CURS 

Formar adequadament a les persones interessades en 

actuar com a jutges, per tal de poder acreditar la seva 

capacitat. Aportar formació al propi ramader, que en certa 

forma realitza la primera valoració alhora d’escollir els 

animals que destina a la reposició.

CONTINGUTS (10 h)

1.Conceptes bàsics per la valoració morfològica d’un 

animal.

2.Protocols de valoració de l'espècie equina.

3.Estàndars racial de l’Ase Balear.

4.Jornada pràctica de valoració:

Repàs de la teoria amb els animals davant.

Valoracions conjuntes.

Valoracions individuals: examen pràctic.  

PROFESSORAT

Llorenç Payeras Capellà: Especialista en races 

autòctones.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ

Teoria: 

Saló Tele Club. Sineu. 16 de març de 9:00h a 14:00h

Pràctiques:
Plaça Mercat de Sineu. 17 de març de 9:00h a 14:00h
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Per sol∙licitar la inscripció al curs s’ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça 

rramis@semilla-caib.es, o un fax al 971 42 91 26, amb les dades  que es 

detallen a continuació: 

Curs: nom del curs i localitat on es celebra.

Alumne: nom i llinatges, DNI o passaport, data de naixement, adreça per a 

notificació, localitat i municipi, codi postal, telèfon/s de contacte, fax, adreça de 

correu electrònic, activitat professional i empresa.

Un cop s’hagi rebut el correu amb la informació sol∙licitada vos serà notificada, 

si escau, l’acceptació de la sol∙licitud. Places limitades. Inscripció preferent per 

als professionals del sector.

COORDINA: Serveis de Millora Agrària i Pesquera

COORDINADOR: Ramon Ramis

INSCRIPCIONS: Ramon Ramis (rramis@semilla-caib.es) 

ORGANITZACIÓ DEL CURS

Serveis de Millora Agrària i 

Pesquera. Coordinació i execució

dels cursos per a accions de 

formació i informació en els sectors 

agrícola i agroalimentari (exercici 

2014)

SUBVENCIÓ DEL CURS

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de 

les Illes Balears (FOGAIBA), en el marc 

de les subvencions per a accions de 

formació i informació en els sectors 

agrícola i agroalimentari (exercici 2014)

El curs tindrà un caràcter gratuït i als alumnes se’ls lliurarà un DIPLOMA 
D’ASSISTÈNCIA o APROFITAMENT, segons pertoqui. L'assistència ha de 

ser com a mínim del 80% a les classes teòriques i pràctiques.
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