
 

 

AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ 

“CURS DE CUINA ECOLÒGICA PER A ESCOLES” 

Impartit de l’11 al 15 de juliol per: Joan María Ribas (Ecomenja), Neus Santiago (Escola 

Matagalls), Anna Grau, Agnès Moya 

 

Valoreu els següents aspectes del curs: 
     

 

 

Considereu que després del curs teniu millor coneixement sobre: 
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Contingut de les sessions de cuina

Durada de les sessions de cuina

Sessió de tarda, dilluns 11/07

Visites a explotacions agràries

Sessió de tarda, dimecres 13/07

Logística i organització del curs

Documentació aportada

Durada del curs

Equilibri entre sessions pràctiques i …

Valoració global del curs

Sessió de tarda, dijous 14/07
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La importància del producte 
fresc 

El valor afegit del producte 
ecològic 

La importància de consumir 
productes locals  

La importància d’un menú 
equilibrat i saludable

L’existència de productors de 
qualitat al V.O

NO

SI



 

 

     

 

Comentaris oberts: 
 

Propostes i suggeriments 

Sortida a explotacions agràries: millor matí i tarda - massa concentrada, fer un tastet/dinar dels 
productes 

Ensenyar diferents varietats de les verdures i característiques 

Una classe dedicada a postres 

Organitzar un curs semblant pels pares i monitors 

Preferible barrejar tipologia d'aliments- no monotemàtic, evitar fer carn i peix el mateix dia 

Fer més pràctica de plats 

Visitar un escorxador ecològic i un de convencional el mateix dia 

Parlar del pollastre i de com treballar l'ou 

Les sessions teòriques més dinàmiques 

Introduir pràctiques variades de cocció i elaboració 

Formació directa al empresari o cap de producció i als monitors 

Visitar una fira de productes ecològics 

Millorar la programació dels plats 

Comparacions entre ecològic i convencional 

Millor organització a l'hora de preparar els plats 

 Apreciacions generals 
Un curs molt constructiu, moltes coses les posarem a pràctica, esperem introduir poc a poc 
productes ecològic 

Molt important treballar la proteïna vegetal, un repte per a introduir al menú 

Molt important el donar a conèixer diferents tipus de cereals i com cuinar-los 

Molt pràctic, tot molt aplicable 
 

Valoreu que els 
continguts dels curs 
seran aplicables a la 

vostra feina?

SI

NO

Considereu que en 
la seva totalitat la 
formació aportada 

és de qualitat?

SI

NO


