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S'IMPARTEIXEN A 

L'ESCOLA SUPERIOR 
D'AGRICULTURA DE 

BARCELONA 

I:Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) ím
parteix els estudís d'Enginyeria F:cnica Agrícola, amb tres 
especíalitats, que corresponen a l'obten ció dels tírols se
güents: 

• Enginyer Tecnic Agrícola, especialitat en Explotacions 
Agropecuaries 

• Engínyer Tecnic Agrícola, especialitat en Horrofruc
ticultura i J ardineria 

• Enginyer Tecnic Agrícola, especialitat en lndústríes 
Agraries i Alimentaríes 

Aquestes titulacions corresponen a l'anomenar pla nou, 
que es va iniciar el curs academic 1993-94, el qual s'anome
na de forma generica Pla 93. 

Els alumnes d'HorrofructÍcultura i Jardínería que cursin 
determinades assignatures optatives obtindran un diploma 
d'especialirzació en Jardineria i Paisatgisme, reconegur per 
la Upc. Els alumnes d'lndústries Agraríes i Alimenti'tríes que 
cursín unes determinades assígnatures optatíves obtindran 
un diploma d'especialització en Víticultura i Enologia, re
conegut per la UPC. 

Estudis de tercer cicle o especialització 
En els darrers anys l'Escola ha organitzat el Master en viti
cultura i enologia, el programa de postgrau de jardinería í 

paísatgisme í el Semínarí de tecnología de fabricadó de pin
sos. El Programa de postgrau de jardinería i paisatgisme a 
partir del proppassat any es realitza amb una periodicitat bia
nual, per la qual cosa no s'impartiril. durant e! present curs 
academic. 

En aquests moments les activitars previstes per a aquest 
any són: 

• Il Curs d'e!aboració basica de formarges. 
Lloc Torre Marimon (Caldes de Montbui) 
Data 26 al 31 de gener de 1998 
Credirs 30 hores 
Coordinadora Roser Romero de! Castillo 
Informació Tel. (93) 4304207 Fax (93) 419 26 01 
Import 25.000 ptes. aproximadament. 

• Curs de doctorar: El compostatge: procés i aplicacions.;' 
Lloc Escola Superior d' Agricultura 
Dates febrer de 1998 
Credits 30 hores 
Coordinadora Montserrat Soliva 
Informació Tel. 93 43042 07 Fax 93 41926 01 

" Forma part del programa de doctoral: Genesi, ús i conserva
ció de sois de la Uníversitat de Barcelona. 
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