ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL PFI-PTT DE VIC
CURS 2017-2018
Durant aquest curs, els alumnes del PTT d’auxiliar en establiments del sector carni hem
fet diverses activitats i visites fora del centre, amb l’objectiu de completar i ampliar la
nostra formació.
Aquestes sortides són les següents:
1. Visita a la granja de vaques “MURUCUC”
És una visita que gairebé cada any fem. En aquesta visita ens expliquen com
s’alimenten les vaques, com tenen cura d’elles i com produeixen la llet.

Ens fa molta gràcia veure i tocar els vedellets que han acabat de néixer.

2. Visita a l’ecogranja “SALGOT”
Pel febrer ens vam acostar a l’ecogranja que l’empresa Salgot té a Aiguafreda. Allà ens
van passar un audiovisual de la creació i funcionament de l’empresa i després vam
poder veure la granja amb les mares i els garrins petits i més grandets. També ens van
explicar les diferents fases de la vida del porc, l’alimentació dels animals i vam poder fer
una degustació d’embotits ecològics.

3. Intercanvi amb l’Institut de Vic
Enguany ens ha semblat fer un intercanvi amb els alumnes del grau mitjà d’elaboració
de productes alimentaris de l’Institut de Vic.
Primer nosaltres vam anar a les seves instal·lacions on ens van explicar com s’elaboren
les magdalenes i els bunyols de quaresma. Lògicament, després ens vam posar a
treballar per a cuinar aquests productes, amb l’ajut dels alumnes de l’Institut i les seves
professores.

Al cap d’uns dies, els alumnes de l’Institut van venir a l’obrador que nosaltres tenim a la
UVic-UCC. Allà van conèixer les peces de la vedella i ens van ajudar a especejar-la.
També van tastar alguns dels productes que durant el curs hem elaborat.

4. Visita a “LA FAGEDA”
La Fageda és un projecte social ubicat a La Garrotxa (Girona) que té l’objectiu de millorar
la qualitat de vida i promoure la integració social de persones de col·lectius vulnerables.
Els dos grups del PTT de Vic, juntament amb els dos grups del PTT de Torelló vam anar
a visitar aquest magnífic projecte. Vam poder veure les granges que tenen i com
elaboren els seus iogurts. També tenen altres productes, com les postres tradicionals,
melmelades i gelats.

5. Visites a les empreses “PATEL” i “SUCS. DE J. PONT”
També hem visitat dues empreses de la comarca: l’escorxador/sala de desfer PATEL
de l’Esquirol, on hem pogut seguir tot el procés de matança i especejament del porc i
l’empresa d’embotits SUCS. DE J. PONT d’Hostalets de Balenyà, que ens han ensenyat
els diversos procediments per a l’elaboració d’embotits curats i cuits (pernils, bacons,
xoriços...)

