
MÒDUL 1. Tecnologia de processos. 

MÒDUL 2. Seguretat alimentària. 

MÒDUL 3. Legislació, embalatge/envasament i etiquetatge. 

MÒDUL 4. Gastronomia: de la cuina a la indústria. 

MÒDUL 5. Neuromàrqueting i tendències de consum. 

MÒDUL 6. Pràctiques. Demostració de productes i anàlisi sensorial. 

MÒDUL 7. Tutoria. Detecció d’oportunitats. 

Professorat 
Dra. Inmaculada Viñas (UdL), Dr. Vicent Sanchís (UdL), Dra. Teresa Hernández (Agència de Salut 

Pública de Catalunya), Dra. Maribel Abadias (IRTA), Dra. Gemma Echeverría (IRTA), Dra. Ingrid Aguiló 

(IRTA), Dra. Glòria Bobo (IRTA), Dr. Tomàs Lafarga (IRTA), Dra. Idoya Fernández (Basque Culinary 

Center), Mónica Pérez (Neurologyca) 

 

Realització 

Lloc: Fruitcentre, Parc de Gardeny, 

25003, Lleida 

Calendari: dies 16, 23 i 29 de maig  

Horari: 9:00 a 18:00 

Durada del curs: 21h. 

Hi col·laboren 

Pla Anual de 

formació agrària 

Formació 
Escoles Agràries 

VI Seminari d’especialització en 

processament de fruites i 

hortalisses de IV i V gamma 
Lleida, 16, 23 i 29 de maig de 2018 

Inscripcions 

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Tàrrega. 

Coordinador:  

Ramon Anguera, telèfon 973310715,  

a/e: ramon.anguera@gencat.cat 

Cost del curs:  

Dret d’inscripció: 100 euros 

Més informació: agricultura.gencat.cat 

En l’actual entorn de globalització, la generació de nous coneixements i la seva transformació en nous 

productes i serveis és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les 

empreses. Així, poder anar un pas endavant i conèixer noves tendències, nous formats i nous 

ingredients que permetin crear un producte únic en el negoci és un factor clau. 

Per aquest motiu, el DARP i l’IRTA presenten una sèrie d’accions per a la millora dels coneixements i 

l’acompanyament en la seva implementació per al sector de la indústria transformadora de fruites i 

hortalisses. Aquestes accions estan formades per: 

- Curs de formació de 21 h que inclourà tots els aspectes relacionats amb el processament de fruites i 

hortalisses des de diferents àmbits. 

- Un cop finalitzat el curs, els assistents que ho desitgin podran redactar un breu projecte enfocat al 

desenvolupament d’un nou producte o relacionat amb la posada en marxa de nous processos 

tecnològics a la seva empresa. Entre tots els projectes presentats, se’n seleccionarà un que rebrà el 

suport expert de l’IRTA per desenvolupar-lo a les instal·lacions del Fruitcentre. 

 

Presentació i Objectius 


