
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

  

 

 

Del 16 al 24 d’octubre de 2021  
  

 

   

 

 

 

 

Sessió 1 dimarts 19 d’octubre a les 10h – 4rt, 5è i 6è de primària 

10.00 h Benvinguda i presentació 

10.05 h La producció ecològica al nostre territori. 

- Viticultura: Sara, L’ESTOL VERD, www.estolverd.com 

- Ramaderia: Pere Artigas, LA SEGALLA, www.lasegalla.cat 

10.30 h Torn obert de preguntes 

11.00 h Cloenda de la jornada 

 

              
 

 

 

Presentació 

La Setmana Bio a l’escola és 
l’apartat de la Setmana Bio per 
l’alimentació ecològica dedicat a la 

comunitat educativa. El seu objectiu 
és donar a conèixer la producció 
agrària i l’alimentació ecològiques en 
l’entorn educatiu, tant a l’alumnat com 
a les famílies, mitjançant un programa 
d’activitats específiques. 

Al Camp de Tarragona, a més a més 
de les activitats que poden organitzar 
cadascun dels centres escolars, s‘han 
preparat aquestes 4 sessions online 
per a què les aules puguin connectar-
se online amb operadors de producció 
ecològica de la demarcació i puguin 
escoltar les seves explicacions sobre 
la seva feina i també formular-los 
preguntes per escrit el mateix dia de la 
connexió. 

 

Inscripcions 

A través del formulari: inscripcions 
 

Per a més informació: 

jgilsantos@gencat.cat 

Organització 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

Col.laboració 

Departament d’ensenyament 

 
 

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 

l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

  

Sessió 2 dimarts 19 d’octubre a les 12h – ESO i BAT 

12.00 h Benvinguda i presentació 

12.05 h La producció ecològica al nostre territori. 

- Safrà i herbes aromàtiques, Joan Cartanyà,AROMIS www.aromis.cat 

- Ramaderia: Pau Adseries, CAL XERRIT, www.calxerrit.cat 

12.30 h Torn obert de preguntes 

13.00 h Cloenda de la jornada 

  

 
              
 

 

 

Les sessions les moderarà la Sra. Carlota Borràs del Centre de 

Recursos Pedagogics del Baix Camp a Reus. 

http://www.estolverd.com/
http://www.lasegalla.cat/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fsj9zNot6YrBKsoRe7&data=04%7C01%7Cjgilsantos%40gencat.cat%7Cca570c334fca47cf999d08d98e122305%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637697030806568956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=76UiOLDB0EdBPLpP3QPhkeeoNKQo0yFiVLMfUJeYLSw%3D&reserved=0
mailto:jgilsantos@gencat.cat
http://www.aromis.cat/
http://www.calxerrit.cat/


 

 

 

A través del formulari: inscripcions 
 

Per a més informació: jgilsantos@gencat.cat 

 

    
 

 

 

 

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 

l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 

 

  

Sessió 3 dijous 21 d’octubre a les 10h – 4rt, 5è i 6è de primària 

10.00 h Benvinguda i presentació 

10.05 h La producció ecològica al nostre territori. 

- Avicultura: Arnau Sabaté, AVIAT, www.aviat.cat 

- Agricultura: Ernest Mas, VERDCAMP FRUITS www.verdcampfruits.com 

10.30 h Torn obert de preguntes 

11.00 h Cloenda de la jornada 

 
              
 

 

 

Sessió 4 dijous 21 d’octubre a les 12h – ESO i BAT 

12.00 h Benvinguda i presentació 

12.05 h La producció ecològica de l’avellaner al nostre territori. 

- Tècnics: Roger Palau, ADV AVELLANA, www.advavellana.com 

- Indùstria: Nùria Mensa, APRODISCA, www.hortusaprodiscae.es 

12.30 h Torn obert de preguntes 

13.00 h Cloenda de la jornada 

 
              
 

 

 

Les sessions les moderarà la Sra. Carlota Borràs del Centre de 

Recursos Pedagogics del Baix Camp a Reus. 

 

Del 16 al 24 d’octubre de 2021

mailto:jgilsantos@gencat.cat
http://www.aviat.cat/
http://www.verdcampfruits.com/
http://www.advavellana.com/
http://www.hortusaprodiscae.es/

