
Xornada ao redor do
sector agrario do 

Baixo Miño

Motor de
desenvolvemento

local



Contexto

O sector agro representa na actualidade un importante peso
na actividade económica da entorna rural do territorio Baixo
Miño. Un sector cun forte potencial de crecemento, expansión
e posicionamento internacional, tractor do desenvolvemento
económico e social do territorio e, polo conseguinte, promotor
da mellora da calidade de vida da xente do rural.

O territorio do Baixo Miño, consta dunhas condicións e características
naturais, territoriais, xeográficas, climatolóxicas e, incluso socioculturais
ligadas a anos de experiencia e historia no agro,   que fan que a grande
diversidade de produtos sexan dunha cualidade singular e única que
posiciona ás empresas de acuBam no mercado internacional.

Así pois, o agro no Baixo Miño representa na actualidade un importante
fluxo de operacións económicas ligadas tanto directamente á produción e
comercialización dos produtos agrarios, coma a servicios auxiliares que,
formando parte da cadea de valor do sector, proporcionan valor engadido,
marca e recoñecemento. Este importante volume de empresas e a
modernización de moitas delas, que se posicionan entre as máis
competitivas a nivel nacional, esixe a demanda de recursos humanos por
parte destas empresas e ofrece pois, una oferta de emprego cualificado de
valor no territorio. Ano a ano, demóstrase que este sector brinda a
posibilidade de desenvolver unha carreira profesional dentro do sector,
cunha variada realización de tarefas e coñecementos do agro

En paralelo, na comarca do Baixo Miño atópase o IES Antón Alonso Ríos,
onde ademais de impartir formación en ESO e Bacharelato, imparten
programas de formación profesional, ligados ao sector agrario:

FP de grao básico en agroxardinaría e composicións florais
FP de grao medio en Técnico en aproveitamento e conservación do medio rural

Sen embargo, e a pesares das oportunidades que ofrece o sector e de que
existen plans formativos nos centros de formación locais que están
vencellados ao mesmo, a realidade coa que se atopan as empresas é a
escasa dispoñibilidade de recursos humanos con coñecementos para o
traballo no agro, froito dunha mala reputación deste sector, sobre todo
entre a poboación máis nova.



Obxectivo da xornada
O principal obxectivo do programa é achegar o sector agrario ás aulas onde os
xoves do territorio se están a formar, co fin de presentalo como un dos principais
motores económicos e unha oportunidade real de desenvolvemento de carreiras
profesionais.

Consecuentemente, a través da celebración desta xornada, se acadarán os
seguintes obxectivos:

Transmitir a posibilidade de traballar no sector, desde unha visión multiprofesional,
abarcando diversos perfís moitos deles vinculados ás novas tecnoloxías.
Potenciar a proxección de carreiras profesionais no agro mediante a empatía e a
motivación
Reforzar a profesionalización do sector agrario no Baixo Miño e mellorar a
competitividade do sector agrario
Fixar poboación local a través da súa inserción en empresas do territorio.

Ao final do programa se contará con mozos do territorio, cun maior coñecemento
da realidade do sector agro na súa comarca e que comprenden que se trata dun
sector que ofrece a oportunidade dun traballo digno e de desenvolver unha
carreira profesional.

Alumnos do IES Antón Alonso Ríos, dos seguintes
programas formativos:

Destinatarios principais

Resultados

Ademais, esta acción formativa/informativa permitirá animar aos mozos a sentir
maior arraigo polo sector, como unha posibilidade real de desenvolvemento non
só profesional, senón tamén persoal, xa que se trata dun sector con moito arraigo e
tradición nas familias do territorio do Baixo Miño.

Destinatarios da xornada

Outros destinatarios

Estudantes da ESO
FP de grao básico en agroxardinaría e
composicións florais
FP de grao medio en Técnico en aproveitamento
e conservación do medio rural

Profesorado do centro, especializado en formación
agraria



16:30h - 16:40h | Benvida. Apertura xornada

16:50h - 17:15h | A evolución do sector: o
camiño cara a innovación

17:15h - 17:40h | Mesa redonda: experiencias
empresariais e laborais reais no agro no Baixo
Miño

Experiencia dunha empresa madura no territorio
Experiencia de mozos emprendedores que teñen en
marcha proxectos empresariais agrarios no Baixo Miño
Experiencia de antigos alumnos do IES en FP ligada ao
agro que estean a traballar no sector

16:40h - 16:50h | De onde vimos, e cara onde vamos

Axenda 

"Xornada As Empresas do Sector Agrario nas Aulas"

Profesorado IES Antón Alonso Ríos
Presidenta acuBam

Presentación da tecnoloxía e usos do ozono no agro
e na industria agroalimentaria

Abrirase debate entre os asistentes á xornada, na
que participen e comenten os seus pareceres trala
xornada, e como mudou a súa maneira de ver o
sector ou as posibilidades de desenvolver unha
carreira profesional no mesmo.

17:40h |Charla motivacional: A inserción
laboral máis alá da formación: aptitudes
e actitudes

17:50h| Presentación bolsa emprego
agraria acuBam

18:00h| Fin da xornada


