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Et proposem una activitat per treballar en

equip i elaborar plats del menú que

després compartiràs amb els teus

companys i companyes de feina!

Temps de durada: 3h



?
?

Després d'aquest taller descobrireu un nou concepte

de cuina de tapes i pintxos d'autor.

Abans de començar amb l'elaboració es durà a terme

una explicació sobre els diferents tipus de pintxos,

mini broquetes, culleretes, gotets, xucla mossets… .

Es faran tasques pràctiques de cocció, preparació i

presentació de diferents tapes i aperitius. Descobriràs

les diferents maneres de presentar els aperitius, les

característiques de les tapes més originals i les

tendències més actuals.

Acabaràs el dia de la millor manera: deixant que el teu

paladar es delecti amb el saborós gust de les tapes que

haureu elaborat durant el curs.
Temps de durada: 3h



’
emocional ?
L’ educació emocional dins de l’empresa

possibilita molts beneficis....una comunicació

eficaç, benestar dels empleats aconsegueixo

mateix i l'entorn, bon ambient laboral,

motivació, millora en el treball en equip,

millors relacions amb els clients…

En definitiva, que la intel·ligència
emocional estigui present en l'empresa

pot provocar un augment de la productivitat...

companyerisme, treball en equip...

, , - ?



senzacionarium
Et proposem un sopar de
sensacions on se t'embenaran
els ulls i descobriràs a través dels
altres sentits coses a les quals
normalment no pares atenció.

Els professionals 

d’ APADIS et portaran a 

conèixer el món 

gastronòmic des d'una 

altra perspectiva amb 

eines emocionals que 

puguin sorgir durant 

l'activitat.
Temps de durada: 3h



fotoclick

En aquest taller no tingueu por de mostrar com

són els treballadors/es.

Si fan servir ulleres o gorres...qualsevol

característica és un valor afegit a l’empresa i els fa

únics i singulars.

Volem aconseguir la naturalitat dels vostres

treballadors/es d’una manera divertida per

d’humanitzar l’empresa i la visió que tenen els

vostres clients.


