
APROPEM EL SECTOR ALIMENTARI ALS 
MÉS JOVES! T'ENTUSIASMA LA IDEA?
T'HO EXPLIQUEM!

Descobrim el 
món dels 
aliments!

Tallers pràctics



DES DE L'ESCOLA 
AGRÀRIA DEL PALLARS 
ENS ENCARREGUEM DE 
TOTA L'ORGANITZACIÓ!
Esteu a punt? Comencem!

Què us proposem?
La possibilitat d'assistir amb el vostre alumnat a diversos tallers
pràctics on aprendreu més detalls dels additius alimentaris i el
procés d'elaboració d'un producte lacti. Es tracta d'unes
formacions dirigides a estudiants de batxillerat, CFGM o CFGS.

Quin cost té per a vosaltres?
Cap, els tallers són totalment gratuïts. Des de l'Escola Agrària 
del Pallars ens encarreguem de tot: organització, preparació, 
realització dels tallers, facilitar els materials i recursos...



TALLER:  ADDITIUS 
ALIMENTARIS

DURADA

1

CONTINGUTS

Sabies que els additius ens permeten 
canviar aspectes dels aliments com ara el 
color o la textura? En aquest taller us 
convidem a aprendre què són i per a què 
serveixen els additius alimentaris. 

LOCALITZACIÓ
Escola Agrària del Pallars
Carretera C-13, km 83
25630 Talarn

També podem venir al vostre 
centre, portant el material que 
necessitem pel taller.



TALLER: ELABOREM 
UN PRODUCTE LACTI

DURADA

2

CONTINGUTS
Com és el procés d'elaboració d'un producte 
lacti i quins mecanismes hi intervenen? En 
aquest taller us convidem a descobrir les 
característiques d'un producte lacti, com el 
produïm, quins ingredients necessitem... 
L'alumnat podrà endur-se'l a casa i tastar-lo!

LOCALITZACIÓ
Escola Agrària del Pallars
Carretera C-13, km 83
25630 Talarn

No ens podem desplaçar als vostres 
centres, perquè hem de disposar 
d'instal·lacions i materials concrets 
que només tenim a l'EA Pallars.  



• Dossier amb informació teòrica i 

pràctica

• Matèries primeres i altres materials: 

additius, llet, etc. 

• Material per garantir la seguretat 

alimentària

• Instal·lacions, eines i altres recursos de 

l'Escola Agrària del Pallars

QUINS MATERIALS I 
RECURSOS US 
PROPORCIONEM?



US AGRADARIA 
COMPLETAR 
LA VISITA A 

L'ESCOLA 
AGRÀRIA DEL 

PALLARS?

DURADA
Tots els tallers tenen una durada de 3 hores:

- 1 hora de teoria

- 2 hores d'activitats pràctiques

DURADA I HORARIS

HORARIS
Es prioritzarà fer l'activitat 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. Els tallers s'impartiran durant el segon i 
el tercer trimestre del curs 2022 – 2023.

SOM-HI! 



UN DIA 
RODÓ!

VISITA A UNA 
EMPRESA 
AGRÀRIA O 
RAMADERA

Si veniu a fer els tallers 
al nostre centre, podem 
completar el vostre dia i 
organitzar-vos una visita 
a un altre projecte de la 
zona, segons els vostres 
interessos i necessitats. 

Quin tipus d'iniciatives 
podríeu visitar? 

VISITA 
CULTURAL

VISITA A UN 
PROJECTE DE 
TRANSFORMACIÓ 
ALIMENTÀRIA

...i molt més!



ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS
L’Escola Agrària del Pallars, situada a Talarn (Pallars Jussà), és un centre escolar públic 
del Servei de Formació Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya que ofereix formació professional 
especialitzada en el sector agroalimentari de muntanya.

Impartim el curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’ (oferta 
parcial del CFGS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries) i també, posem a 
disposició dels professionals del sector una completa oferta de formació contínua 
(cursos i jornades tècniques de transferència tecnològica), amb l’objectiu de 
proporcionar-los les eines adequades per actualitzar els seus coneixements i ajudar-los 
en la capacitació professional. A més a més, també donem suport i formació als joves 
que sol·liciten la incorporació a l’empresa agrària i l’ajut de primera instal·lació.

QUI SOM I ON 
ES LOCALITZA 
LA NOSTRA 
ESCOLA?

Escola Agrària del Pallars
Carretera C-13, km 83
25630 Talarn



INSCRIPCIONS ALS 
TALLERS
Els tallers es poden realitzar fins al mes
de juny. Per motius d'organització l'Escola
Agrària del Pallars ha de rebre la petició
abans del 31 de desembre de 2022. 



T'interessa? 

Contacta amb 
nosaltres!

Us esperem!


