
Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Pla Anual de
formació agrària

Més informació: agricultura.gencat.cat

Formació 
Escoles Agràries

Qualitat i seguretat alimentària en la producció 
de mel. Etiquetatge i comercialització

Constantí, 22, 23 i 30 de gener i 6, 13 de febrer de 2020

Professorat

La mel és un producte singular on el consumidor cada dia valora més la seva qualitat.

En aquest curs es pretén posar en valor aquest producte agroalimentari i fer referència a aquells
aspectes de la salut pública que cal conèixer alhora de posar a la venda la mel del propi productor,
principalment pel que fa a l’etiquetatge, les condicions d’envasat i els requisits específics per a
determinades presentacions de mel. Finalment s’incidirà en la comercialització i la gestió dels costos
així com en la determinació del preu final del producte.

Aquest curs va dirigit a productors i elaboradors de mels i derivats, envasadors i venedors.

Antonio Gómez Pajuelo, biòleg de Consultores Apícolas
Jordi Vendrell Cedó, veterinari i inspector de l’Agència de la Salut Pública al Baix Ebre
Xavier Romea, economista especialitzat en estratègia i gestió de petites i mitjanes empreses
Tast organolèptic, expert

Lloc: 
EA Mas Bové, Constantí
Calendari: 
Dies 22, 23 i 30 de gener i 
6, 13 de febrer de 2020 
Horari: 
16:00 a 20:00 h
Durada del curs: 
20 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Mas Bové 
mitjançant qüestionari a: 

https://forms.gle/AZvjhHqRyJ5yZMNy9

Coordinadora: 
Almodis Pardo, telèfon 977 343 289 ext. 07 
a/e: almodis.pardo@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

https://forms.gle/AZvjhHqRyJ5yZMNy9


Programa

Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Qualitat i seguretat alimentària en la producció 
de mel. Etiquetatge i comercialització

LA MEL, dc. 22 de gener
• Tipus de mel
• Característiques de la mel
• Productes derivats de la mel

COMPOSICIÓ DE LA MEL, dj. 23 de gener
• Anàlisis físiques i químiques
• Anàlisis pol·líniques

ETIQUETATGE I ENVASAT. NORMATIVA. SEGURETAT ALIMENTÀRIA, dj. 30 de gener
• Comercialització i venda directa.
• Requisits

COMERCIALITZACIÓ. QUAN VAL UN KILO DE MEL?, dj. 6 de febrer
• Gestió de costos

TAST ORGANOLÈPIC DE MEL, dt. 13 de febrer


