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Un total de 3.395 alumnes matriculats en cursos 
de Formació Agrària a Distància durant el 2013 

  
Aquest és el primer any que el nombre d’alumnes matriculats als cursos 
de la FAD supera els 3.000 
 
 
Per a aquest 2013, l’oferta de la Formació Agrària a Distància (FAD), del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM), a través del portal RuralCat, ha estat de 24 cursos diferents que han 
permès cobrir un ampli ventall de temes en els àmbits de la gestió empresarial i 
la tecnologia agrària. 
 
Un cop tancat el darrer període d’inscripcions per a aquest any 2013, els 
alumnes que s’hi han matriculat han estat 3.395, la qual cosa significa un 
creixement del 15% respecte a 2012. 
 
Des de l’any 2002, en què el Servei de Formació Agrària del DAAM es va 
plantejar com a gran repte aconseguir que la formació a distància fos una 
realitat en el món rural, el nombre d’alumnes que han optat per a escollir 
aquesta modalitat de formació s’ha anat incrementant any rere any i 
actualment la meitat dels alumnes que fan formació contínua la fan a 
distància. 
 
Després de 10 anys de treball, no solament s’ha aconseguit tenir un elevat 
nombre d’alumnes matriculats amb un grau de satisfacció molt alt, sinó que, a 
més, gairebé el 90% n’obtenen el certificat acreditatiu d’haver superat el curs 
amb èxit, gràcies a uns materials didàctics adequats i a un molt bon 
acompanyament des de la tutoria en el marc d’una correcta i responsable 
planificació, organització i control del procés. 
 
Des del Servei de Formació Agrària del Departament se segueix treballant en 
la millora de tots els processos que configuren les tres àrees del projecte FAD: 
matriculació, docència i producció, així com ampliant l’oferta formativa per tal 
de satisfer gran part de les necessitats formatives del sector agroalimentari 
català. 
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Més informació 
http://www.gencat.cat/agricultura/formacioadistancia 
http://www.ruralcat.net (Formació) 
 
 

 

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat. 
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