
Nosaltres ens encarreguem de l'organització, us convidem a l'Escola Agrària de l'Empordà!



QUÈ US PROPOSEM? 
La possibilitat d'assistir amb l'alumnat a diversos tallers formatius sobre la
bioquímica de la fruita, els additius alimentaris i l'elaboració d'un producte
agroalimentari (tallers a escollir segons les preferències del centre). Es tracta d'unes
formacions dirigides a estudiants de batxillerat, CFGM o CFGS. 

ON ES REALITZEN ELS TALLERS? 
A l'Escola Agrària de l'Empordà (Monells, Baix Empordà), on disposem de la
maquinària i les instal·lacions adequades per dur a terme els tallers. A més a més,
podreu aprofitar i visitar el nostre centre amb l'alumnat. 

EL MÓN DELS ALIMENTS

QUIN PREU TÉ LA REALITZACIÓ DELS TALLERS? 
És totalment gratuït. Des de l'Escola Agrària de l'Empordà ens encarreguem de tot:
realització, creació de materials...
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TALLER:
BIOQUÍMICA 
DE LA FRUITA

CONTINGUTS
Es combinen conceptes
teòrics relacionats amb la
composició bioquímica de
la fruita i l’experimentació
pràctica.

SESSIÓ PRÀCTICA
Durada: 2 hores

SESSIÓ TEÒRICA

Què veurem?
- Composició química 

- Paràmetres de maduresa 
- Activitat enzimàtica 
- Obtenció dels sucs 

Què veurem?
- Anàlisi de la maduresa i

estat bioquímic d'una fruita
- Procés de tractament:

trossejat, liquat, escaldat,
clarificació enzimàtica,

precipitació amb gelatina...
- Mesura dels paràmetres

del suc obtingut
- Comparació dels

paràmetres del nostre suc
amb sucs comercials

Durada: 1 hora



SESSIÓ TEÒRICA
Durada: 1 hora

TALLER: 
ADDITIUS
ALIMENTARIS

CONTINGUTS
Coneixerem com actuen els additius alimentaris i com ens
ajuden a modificar aspectes dels aliments com ara el color
o la textura.

SESSIÓ PRÀCTICA
Durada: 2 hores

Què veurem?
- Additius alimentaris: què
són i per a què serveixen

- Principals grups d’additius
alimentaris 

- Explicació part pràctica

Què veurem?
- Els colorants alimentaris
- Juguem amb les textures

dels aliments
- Canviem l’aspecte dels

aliments



SESSIÓ TEÒRICA
Durada: 1 hora

TALLER:
ELABORACIÓ
D'UN PRODUCTE
ALIMENTARI

CONTINGUTS
Aprendrem el procés d’elaboració d’un aliment i entendrem
els mecanismes que hi intervenen.

SESSIÓ PRÀCTICA
Durada: 2 hores

Què veurem?
- Característiques de

l’aliment
- Procés de producció:

ingredients i equips
- Explicació part pràctica

Què veurem?
L'alumnat treballarà en

l’elaboració d’un producte
agroalimentari, que es

podrà tastar al finalitzar la
pràctica.



MATERIALS I RECURSOS

Dossier amb els continguts teòrics i qüestions relacionades amb l’activitat
Matèries primeres i altres materials: fruita, additius, etc. 
Material per garantir la seguretat alimentària: bata, gorro i peücs per treballar a l’obrador
Maquinària i instal·lacions de l'Escola Agrària de l'Empordà

QUINS MATERIALS I RECURSOS PROPORCIONAREM AL VOSTRE ALUMNAT? 



D U R A D A
Tots els tallers tenen una durada de 3 hores:

- 1 hora de teoria
- 2 hores d'activitats pràctiques

H O R A R I
L’activitat es farà en horari de matins. L'hora d'inici es

pot adequar a les necessitats del centre. La data es
concretarà amb el centre a l’hora de fer la reserva.

 
El taller es pot impartir durant tot el curs (primer,

segon i tercer trimestre).

DURADA I HORARIS



PER COMPLETAR LA VOSTRA
VISITA A MONELLS...

Podeu complementar els tallers que fem a l'Escola Agrària de l'Empordà i aprofitar tot el dia a Monells,
realitzant l’Experiència #APROP de Llet Nostra. Es tracta d'una visita i un taller a la granja de l’Estació de
Vacum de Monells (EVAM) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) amb un recorregut
comentat sobre la producció de la llet des del punt de vista dels diferents elements que hi formen part: el
clima, el benestar animal, el compostatge, el paisatge, la sostenibilitat… 

Té una durada total d'1 hora i mitja. Aquesta visita forma part del catàleg d’activitats subvencionables del
programa Del Mar als Cims de la Diputació de Girona.



QUI SOM?
E S C O L A  A G R À R I A  D E
L ' E M P O R D À

Som un centre formatiu de la xarxa d'Escoles Agràries del Servei de Formació
Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya. 

Vam iniciar l'activitat el 1971 i actualment, estem especialitzats en la formació dirigida
a la indústria agroalimentària. Oferim formació reglada a través del Cicle Formatiu
de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries en
modalitat dual. També, comptem amb una àmplia oferta de formació contínua amb
cursos de durada variable i jornades tècniques dirigits als professionals del sector
agroalimentari i agropecuari, als petits productors i transformadors agroalimentaris i
als productors agraris que es volen iniciar en la transformació del producte. 



ON SOM?
E S C O L A  A G R À R I A  D E
L ' E M P O R D À

Escola Agrària de l'Empordà
Finca Camps i Armet
Monells (Baix Empordà), 17121

L'Escola Agrària de l'Empordà es troba al municipi de Monells, al Baix
Empordà, enmig d’un entorn rural ubicat dins del Campus Agroalimentari
de Girona, juntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA).



PERÍODE
D'INSCRIPCIONS
ALS TALLERS

Teniu temps de realitzar les inscripcions als
tallers fins el 31 de desembre de 2021. 



Contacteu amb nosaltres! 
Per a més informació i reserves podeu adreçar-vos a: 

Sergi Altarriba 
sergi.altarriba@gencat.cat

972630622 

Si teniu algun problema per venir presencialment al nostre
centre, però esteu interessats en aquestes activitats formatives,
no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres i de ben segur

que trobarem una alternativa.


