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Monells, febrer-maig de 2022

Presentació i objectius
Ets productor agrari i vols revaloritzar el teu producte? Ja has iniciat un projecte i vols fer-lo créixer?
Aquest curs és per a tu!
Capacitar tècnicament els participants per desenvolupar una activitat d’elaboració alimentària amb eficàcia,
seguretat i compliment dels requisits normatius. Donar eines bàsiques per analitzar la viabilitat econòmica d’un
petit projecte de transformació agroalimentària: control de costos, escandalls, comercialització...
Impulsar els projectes, mitjançant la formació i poder utilitzar els nostres obradors per les primeres proves
preliminars així com potenciar la xarxa d’elaboradors que, com tu, s’estaran formant.
Fomentar les relacions entre els participants, l’intercanvi d’experiències i la creació de sinèrgies potenciat en les
jornades presencials.
El format del calendari permet la compatibilitat d’una activitat laboral amb el seguiment del curs, , treballant en
horari flexible i autònom alguns continguts online i promovent jornades d’intercanvi d’experiències, per tal
d’obtenir el major profit de les experiències vivencials.

Professorat
Joan Font, professional especialitzat en definició i disseny de projectes agroalimentaris.
Mònica Saltor, professional especialitzada en la prestació de serveis de Formació i Consultoria a l'àrea de
seguretat alimentària.
Eva Güibas, professional especialitzada en la prestació de serveis de Formació i Consultoria a l'àrea de
màrqueting i comunicació
Gerard Alexandre, professor de l’Escola Agrària de l’Empordà
Altres professionals del sector i especialistes en el tema tractat.

Realització

Inscripcions

Lloc: Escola Agrària Empordà.
Finca Camps i Armet s/n,
17121 Monells

Us hi podeu inscriure a l’Escola Agrària de l’Empordà a través
de l’enllaç: https://forms.gle/DimartsCJbetTNeW7VdJA8

Calendari: del 22 de febrer al
30 de maig
Horari: Parcialment online
amb horari flexible.
Les classes presencials es
realitzaran en horaris variables
segons la jornada.
Durada: 100 h

Coordinador: Gerard Alexandre Martínez, telèfon 972630123,
a/e gerard.alexandre@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 65 €
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la
COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
FASE I. FORMACIÓ
SESSIONS EN LÍNIA
Dt. 22 de febrer
15.00 a 17.00 h JORNADA INAUGURAL, FUNCIONAMENT DEL CURS.
Del dm. 23 al dl. 28 de febrer (9h de treball autònom seguint continguts educatius)
GESTIONA ELS TRÀMITS I AUTORITZACIONS DEL TEU ESTABLIMENT.
REQUISITS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS.
Dl. 28 de febrer
15.00 a 17.00 h TUTORIA DEL BLOC DE TRÀMITS, AUTORITZACIONS I REQUISITS GENERALS.
Del dt. 1 al dl. 7 de març (9h de treball autònom seguint continguts educatius)
BONES PRÀCTIQUES D'HIGIENE I MANIPULACIÓ DELS ALIMENTS.
Dl. 7 de març
15.00 a 17.00 h PRE-REQUISITS I.
Del dl. 7 al dl. 14 de març (9h de treball autònom seguint continguts educatius)
EL SISTEMA D’AUTOCONTROL. APPCC.
Dl. 14 de març
15.00 a 17.00 h PRE-REQUISITS II.
Dl. 21 de març
15.00 a 17.00 h APPCC II. DIAGRAMES DE FLUX DEL PROCÉS, FULLS DE REGISTRE DE PRODUCCIÓ I LA
SEVA ORGANITZACIÓ
Dt. 29 i dm. 30 de març
15.00 a 17.00 h ESTRATÈGIES DE COMERCIALITZACIÓ, MÀRQUETING I EL MERCAT DIGITAL.
Del dt. 5 al dv. 8 d’abril (7h de treball autònom seguint continguts educatius)
CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓ.
Dm. 27 d’abril
15.00 a 17.00 h AJUDES I SUBVENCIONS.
Dm. 4 de maig
15.00 a 18.00 h TAULA REDONA AMB INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES.

SESSIONS PRESENCIALS
Dt. 22 i dl. 28 de març
9.00 a 14.00 h VISITES A OBRADORS.
Dl. 4 d’abril
9.00 a 13.00 h DEMOSTRACIÓ DE MAQUINARIA PER A PETITA I MITJANA EMPRESA I ANÀLISI
14.00 a 16.00 h INSTRUMENTAL BÀSIC.
Dl. 25 de març i el dl. 2 de maig
9.00 a 14.00 h VISITES A PRODUCTORS.
FASE II. ELABORACIONS A L’OBRADOR
Maig
Elaboracions demostratives de diversos productes agroalimentaris en funció dels interessos dels alumnes.
Reservades 3 jornades de 7h (21h en total)
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