
   

   

 

 

Guia de l'alimentació saludable en l'etapa escolar. Edició 
2020. La guia de l'Agència de Salut Pública de Catalunya facilita 
informació, eines i recursos a les famílies, centres educatius i 

serveis de restauració escolar per preparar acuradament les 

planificacions alimentàries i alhora promoure hàbits alimentaris 
saludables i sostenibles entre la població infantil. 
Consulteu-la 

 

  
 

 

Curs en línia gratuït Tendencias y oportunidades de la Dieta 
Mediterránea, organitzat per la Fundació Dieta Mediterrània. 

Més informació 

 

  
 

 

Curs en línia Alimentació de textura modificada, organitzat per 

Fundació Alícia. Cóm abordar la disfàgia i reforçar el sistema 

immunitari de les persones grans. Sessió: 29 de juliol a les 15h. 
Més informació 

 

  
 

 

Tipus de mascaretes i ús recomanat. La revista en línia 

Restauración Colectiva presenta un recull dels diferents tipus de 
mascaretes i les recomanacions d'ús en la restauració col·lectiva. 
Més informació 

 

  
 

 

Entrevista a Eva Hausmann. Ens explica la seva experiència com 

a cuinera durant l'emergència sanitària. 

Llegiu l'entrevista   
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