
d’aquest intercanvi tingué 

més implicació en el profes-

sorat del centre, el qual es va 

fer partícip d’aquesta forma-

ció per millorar el coneixe-

ment de la llengua francesa 

dels alumnes participants. 

D’altra banda, els grups de 

guia van contribuir  en el 

guiatge dels alumnes france-

sos per un tour a la ciutat de 

Barcelona. 

L’èxit de l’intercanvi entre 

flequers i pastissers de les 

dues vessants del Pirineu 

abastaria també als alumnes 

de CFGM d’Elaboracions de 

Productes Alimentaris i als 

seus companys homòlegs, 

els Traiteurs.  

 

 

 

 

Antecedents 

L’any 2006-2007, a l’IES 

Poble Nou, el professorat del 

Departament de Indústries 

Alimentàries i, en especial, el 

professorat de Forneria, va 

promoure, a través del Gremi 

de Flequers de Barcelona, un 

seguit d’experiències profes-

sionals entre l’alumnat de 

fleca d’aquest institut i el 

corresponent del centre CFAI 

de Perpignan. 

Ràpidament, es va plantejar 

poder intercanviar diferents 

elaboracions, fórmules i re-

ceptes sense oblidar el nexe 

d’arrels comunes entre Per-

pignan i Barcelona, degut  als 

lligams culturals amb aques-

ta Regió  del Roussillon-  

Languedoc. A més a més, 

l’interès de l’experiència 

professional també es degué 

a la rellevància que tenen les 

elaboracions de tradició fran-

cesa en la gastronomia i 

cuina internacionals. 

Un any més tard, la proposta 

d’intercanvi esdevingué una 

realitat, amb un petit grup 

d’estudiants, acompanyats 

pel seu professorat especia-

lista i de tutoria. 

La família de Indústries Ali-

mentàries es traslladà a l’a-

ctual INS EHTB, Escola d’ 

Hoteleria i Turisme de Barce-

lona, i reprengué l’Intercanvi 

de Perpignan,  que es faria 

extensible, amb la implanta-

ció de la LOE,  al CFGM de 

Forneria, Pastisseria i Confi-

teria,  incorporant també els 

coneixements de la pastisse-

ria i la confiteria del nou cur-

rículum. 

A poc a poc, la consecució 

Experiència interfronterera 

INTEGRACIÓ DE CONEIXEMENTS I PRÀCTIQUES DEL SECTOR ALIMENTARI EN UNA 

DIMENSIÓ EUROPEA 

Al llarg de l’any acadèmic, 

2015-2016, ha tingut lloc el 

projecte que porta per títol 

“Integració de Coneixements 

i Pràctiques del Sector Ali-

mentari en una Indústria de 

Dimensió Europea”, dins del 

context ERASMUS+ de be-

ques de Mobilitat per a l'A-

prenentatge (KA 102) de 

Formació Professional.  

Com ja ve essent habitual, 

l’experiència en aquest any 

ha estat fructífera, tant pels 

alumnes del IRFMA des Pyré-

nées-Orientales a Rivesaltes, 

com pels alumnes de l’INS 

EHTB. Tots plegats han pogut 

realitzar i consolidar algunes 

de les elaboracions més tra-

dicionals de les diferents 

regions gastronòmiques, han 

conegut d’altres estructures 

organitzatives en els respec-

tius llocs de treball, i han 

pogut compartir espai i 

temps en un ambient amiga-

ble i ple de creativitat, ja que 

els grups de treball, formats 

per participants de tots dos 

països, han abocat les seves 

iniciatives i capacitats en un 

projecte comú. 

 Experiència professional  amb  una escola de  França 

 Pràctiques FCT 

Concurs amb motiu Sant Jordi 
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Continguts 

Antecedents 1 

Projecte ERASMUS+ k102 1 

Pràctiques al centre asso-

ciat 

2 

Pràctiques a les empreses 

franceses 

2 

Estada a Perpignan i a 

Barcelona 

2 

El concurs i pràctiques a 

l’escola EHTB i a BCN 

3 

Opinions 4 

INTERCANVI 

INS EHTB AMB CFAI PERPIGNAN 

IRFMA. Centre de Formation d‘Apprentis Interprofessionnel  

http://www.cma66.fr/apprentissage-emploi/centres-de-formation-dapprentis/cfa-de-la-cma
http://www.cma66.fr/apprentissage-emploi/centres-de-formation-dapprentis/cfa-de-la-cma


Quinze alumnes dels cicles de 

grau mitjà d’Elaboracions de 

Productes Alimentaris i de For-

neria, Pastisseria i Confiteria, 

han fet l’estada a Perpignan 

del 27 de febrer al 13 de març 

en aquesta localitat francesa. 

Durant la primera setmana, els 

alumnes han cursat classes 

pràctiques en els obradors de 

l’escola IRFMA de Riversaltes.  

vants de la història i cultura 

catalanes a les terres del Rous-

sillon. 

De la mateixa manera, els 

alumnes francesos han gaudit 

d’un tour—en llengua francesa-

pel barri gòtic i  el centre de 

Barcelona, el qual ha estat 

dirigit pel professorat de fran-

cès del ’INS EHTB, així com pel 

Els alumnes de Barcelona han 

gaudit d’una visita guiada al 

centre històric de la ciutat de 

Perpignan. Història i moderni-

tat vistes des d’un vessant 

més propi, des de l’òptica dels 

seus habitants. 

El recorregut pel centre històric 

ha permès descobrir als nos-

tres alumnes aspectes relle-

professorat de turis-

me. La sortida de 

benvinguda ha re-

sultat molt dinàmi-

ca, divertida i molt 

estimulant pels alumnes 

francesos. 

brir altres productes i procedi-

ments, per així enriquir els 

seus coneixements. 

Costums i receptes, lligades a 

paratges únics,  s'elaboren en 

el dia a dia dels petits nuclis i 

boniques localitats, així com 

en el seu centre neuràlgic, la 

ciutat de Perpignan. 

Les empreses on es realitzen 

les pràctiques bé poden tenir 

estructures familiars o línies 

de producció industrialitzades. 

Les FCT estan ubicades des 

de Salses, fins a Argelers, 

passant per Perpignan. 

El sector de la indústria ali-

mentària a França, i especial-

ment  en aquesta regió del 

sud del país es presenta ato-

mitzat . Les empreses artesa-

nes, petites i mitjanes empre-

ses, ofereixen els seus produc-

tes en un mercat localitzat de 

punt zero, on prima la qualitat 

de les matèries primeres i les 

formulacions i receptes de 

tradició francesa. L’alumnat 

de l’intercanvi ha pogut desco-

Pràctiques a les empreses franceses 

Pràctiques al Centre Associat del IRFMA des Pyrénées-Orientales a Rivesaltes 

Estada a Perpignan i estada a Barcelona 

Pàgina 2 

Amicalment i en família en una de les empreses 

dels alumnes d’elaboracions de productes 

alimentaris. 

ER
A

S
M

U
S

 +
 K

10
2

 

Part de les 

pràctiques  

FCT a 

l’estranger  

http://www.cma66.fr/apprentissage-emploi/centres-de-formation-dapprentis/cfa-de-la-cma


El professor especialista de 

fleca a l’Escola d’Hoteleria i  

Turisme de Barcelona, el Sr. 

Enrique Medina, eficaç impul-

sor d’aquest projecte educatiu, 

juntament amb els seus homò-

legs Mestres en fleca i reboste-

ria, en Pierre Pairot i en Phillip-

pe Roland, han preparat un 

recull representatiu de les re-

ceptes tradicionals de les dues 

regions; les masses mares, les 

fermentacions naturals, les 

tècniques de pastat i de for-

mat, la rebosteria tipus Vien-

noiserie i les cremes i farcits, 

han estat presents en aques-

tes jornades en pro d’una for-

neria més moderna i més arte-

sana. 

 

En Sergi Vela, ha fet el mateix 

amb la pastisseria i la xocolate-

ria, acompanyat pel seu 

col·lega francès, en  Jacques 

Prats. Les tècniques gastronò-

miques han estat centrades en 

el rigor de les elaboracions, els 

sabors equilibrats i l'harmonia 

artística de les composicions. 

dit pel Mestre Pastisser Sr. 

Takashi Ochiai i els professors 

especialistes de fleca i pastis-

seria. 

La taula ha estat presidida pel 

Director de l’Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona, Sr. 

Manuel Barroso, amb les per-

sones convides:  Sr. Bouils 

Stéphane, Director IRFMA  

 Institut Régional de Formation 

des Métiers de l'Artisanat, el 

Sr. Takashi Ochiai, Mestre pas-

Cada any escolar es convoca els 

alumnes participants a un con-

curs d’habilitats i pràctica dels 

coneixements adquirits durant el 

període d’Intercanvi. 

Els diferents grups de treball han 

hagut de preparar un seguit d’e-

laboracions de fleca i de pastisse-

ria, amb el tema de Sant Jordi: 

pans de tradició catalana i france-

sa, semifreds i una peça artística. 

 

El jurat del concurs ha estat presi-

tisser, el Dr. José Antonio Martín, 

Director d’Acció Educativa (CEB) i 

en Jean SALLES, Secretari General  

de la CMA. 

La cerimònia de cloenda ha estat 

realitzada a l’Escola d’Hoteleria i 

Turisme de Barcelona, el divendres 

15 d’abril de 2016. 

quació dels seus aprenents, de 

forma conjunta amb la tutoria 

tècnica de la FCT de l’INS EHTB. 

Importants firmes de la fleca i la 

pastisseria acullen any per any 

aquests aprenents francesos, 

que poden ser futurs treballa-

dors als obradors barcelonins. 

Igualment, els alumnes catalans 

tenen contacte amb l’empres-

ariat francès per ampliar la seva 

carrera professional. 

 

ARTESANS DES DE 1906 S.L. 

(PASTISSERIA ESCRIBÀ)  

 

OCHIAI MARTI S.L. 

 

FORN DE SANTIRS  

 

TURRIS PANEM S.L.  

 

MR. BREAD  

Els alumnes francesos en 

aquesta edició 2015-2016, 

han estat seleccionats per a 

les especialitats de fleca o de 

pastisseria. S’ha fet un llistat d’ 

empreses en funció del Currí-

culum Vitae de cada aprenent i 

segons els seus desitjos i inte-

ressos personals. El professo-

rat francès, ja coneixedor del 

banc  d’empreses per a la for-

mació en centres de treball a 

Barcelona, ha determinat l'ade-

Pràctiques al INS EHTB 

Concurs i Cloenda 

Pràctiques a les empreses de Barcelona 

Pàgina 3 

Per a la FCT dels 

aprenents 

francesos se 

seleccionen les 

empreses més 

representatives, 

agremiades als  

flequers i 

pastissers de 

Barcelona 

La Sala d’Actes és plena 

El grup de nois i noies francesos a 

Barcelona 



 

                     

 

L’Alexandra...Vull continu-

ar estudiant pastisseria a 

França! 

 

L’Anna i els seus 

col·legues ...Els obradors 

de les petites poblacions 

són el millor… 

 

En Roger i els seus amics 

a Perpignan...hem cone-

gut un molt bon grup de 

música… 

 

La Gemma als alum-

nes...El poblet és molt 

bonic! 

Les bêtises d'Emilie 

Et c'est fini !  

Ce matin en mode 

concours et c'est sur la 

troisième marche que 

s'est hissée notre équipe 

! Petite fierté, mon des-

sert à base de gelée abri-

cot-basilic a beaucoup 

plu !  

Remise des diplômes, 

dernières embrassades 

avec nos amis catalans et 

nous voila dans le bus 

vers Perpignan... Et tout 

le monde à bord a la nos-

talgie... 

Merci d'avoir suivi les 

aventures à Barcelone et 

le meilleur reste toujours 

à venir !     

 

Takashi...Obtenéis bue-

nos conocimientos en 

esta escuela pública… 

 

Sergi...A Perpignan es 

troba un dels millors xo-

colaters del món! L’Olivier 

Bajard… 

 

Phillippe… 

Hola...Bonjour…. 

 

...Una altra vegada que 

ens veiem... 

 

 

 

 

 

ERASMUS + K102 

L’opinió dels alumnes...L’opinió dels professors...L’opinió... 

Tots a Taula! 
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Finalment, es convidà tothom a un dinar de ger-

manor amb les aportacions dels alumnes de Ser-

veis en Restauració i els plats elaborats pels alum-

nes d'Elaboració de Productes Alimentaris i les 

postres de creació pel concurs. 

https://www.facebook.com/lesbetisesdemilie/
https://www.olivier-bajard.com/olivier-bajard/
https://www.olivier-bajard.com/olivier-bajard/

