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DIA DE LES ILLES BALEARS  
PROPOSTA D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS  

26 de febrer - 2 de març de 2018 
 
Durant tota la setmana: 

 
— Exposició del receptari de cuina tradicional balear. Cada alumne de primer d’ESCIR ha de 
presentar una recepta de cuina tradicional de les Illes Balears, de les que s’elaboren de 
manera quotidiana a casa. S’exposaran al hall de l’Escola durant tota la setmana. 
 
— Exposició dels treballs sobre productes tradicionals de la gastronomia balear. Elaborats 
pels alumnes de segon d’ESCIR. Els alumnes desenvoluparan en grups de quatre o cinc 
persones un treball sobre qualque producte important de les Illes. Serà un treball 
d’investigació amb fotografies, i els treballs s’exposaran al hall de l'Escola durant la setmana. 
 
— Exposició dels quadres que varen servir de model per fer els cartells de la Mostra de Cuina 
Mallorquina. Els quadres s’exposaran al hall de l'Escola durant la setmana. 
 
— Exposició de libres de cuina balear. Els llibres s’exposaran al hall de l'Escola durant la 
setmana. 
 

— Exposició de treballs: Les festes populars a les Illes Balears. S’exposaran al hall els treballs 
sobre les festes populars que formen part del patrimoni dels pobles, ja que són una manera 
d’expressar la seva cultura i les seves tradicions més arrelades. A part del moment de festa i 
esbarjo que ens proporcionen, vetllen per la continuïtat dels costums i les tradicions, i en 
alguns casos, per la recuperació de manifestacions populars oblidades. Es faran grups 
d’alumnes, i cada un d’ells treballarà sobre una illa, o zona, o època de l’any (primavera, 
estiu, tardor, hivern).  
 
— Plats temàtics a l’Aula Restaurant Malvasia. S’oferiran diàriament plats típics de la 
gastronomia balear. Preu: 7,95 euros (grups a consultar). Reserves al 971 17 26 08. 
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 Dilluns 26 de febrer:  
 
— Taller de begudes i cocteleria de les Illes Balears. Activitat que pretén donar a conèixer 
les diferents begudes que hi ha a les Illes Balears i les seves possibles combinacions. 
L’activitat la durà a terme un professor del Departament de restauració de l’EHIB. Sessió de 
dues hores de durada (de 16 a 18 hores) a l’aula taller. Les receptes les prepararan amb la 
col·laboració de tots els participants respectant la utilització dels productes de les Illes. 
Obert al públic amb un preu de 8 euros.  
 

 Dimarts 27 de febrer:  

— Menú especial Quatre Illes a l’Aula Restaurant Miramar. A migdia, arxipèlag balear: 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Es faran versions de receptes tradicionals 
renovades i adaptades a una carta moderna. Activitat oberta al públic amb reserva. Preu: 25 
euros. Reserves al 971 17 26 08. 
 
— Xou de cocteleria de les Illes Balears (Menorca). Activitat que pretén donar a conèixer les 
diferents begudes que hi ha a les Illes Balears i les seves possibles combinacions, que es 
podran tastar amb un preu de 0,90 euros. Les combinacions les prepararan els alumnes de 
l’especialitat de Cuina i Restauració (ESCIR), i ells mateixos seran els que duran a terme el 
xou a la recepció de l’EHIB. Sessions d’una hora de durada (de 12 a 13 hores) al hall de 
l’Escola. Les activitats les duran a terme els alumnes de primer i segon que estiguin al bar 
junt als seus professors. Les receptes les prepararan entre tots els alumnes respectant uns 
mínims en la utilització dels productes de les Illes.  
 
— Xerrada de destil·lats i xou de gintònics de les Illes Balears, a càrrec del mestre artesà 
destil·lador Josep Maria Natta, tècnic de l’empresa Destil·leries Antonio Nadal, SA (Túnel), el 
qual compartirà la seva experiència amb els productes de la terra i ens farà una destil·lació 
en directe d’una ginebra al gust dels participants. Preu: 8 euros. 
 
— Curs de Cuina Balear. Curs de dues sessions (dimarts i dimecres) de tres hores, de 17 a 20 
hores. Professors: Marcos Martínez i Amador Granado. Preu d’un dia: 25 euros. 40 euros els 
dos dies. S’elaboraran diferents plats de cuina de les Illes i es degustaran. Informació: 971 
172 375 o cati.borras@uib.es 
 

 Dimecres 28 de febrer: 
 

— Xou de cocteleria de les Illes Balears (Mallorca). Activitat que pretén donar a conèixer les 
diferents begudes que hi ha a les Illes Balears i les seves possibles combinacions, que es 
podran tastar amb un preu de 0,90 euros. Les combinacions les prepararan els alumnes de  
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l’especialitat de Cuina i Restauració (ESCIR) i ells mateixos seran els que duran a terme el xou  
a la recepció de l’EHIB. Sessions d’una hora de durada (de 12 a 13 hores) al hall de l’Escola.  
Les activitats les duran a terme els alumnes de primer i segon que estiguin al bar junt als  
seus professors. Les receptes les prepararan entre tots els alumnes respectant uns mínims 
en la utilització dels productes de les Illes. 
 
— Menú especial Quatre Illes a l’Aula Restaurant Miramar. A migdia, arxipèlag balear: 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Es faran versions de receptes tradicionals 
renovades i adaptades a una carta moderna. Activitat oberta al públic amb reserva. Preu: 25 
euros. Reserves al 971 17 26 08. 
 
— Curs de Cuina Balear. Segona sessió del curs de tres hores, de 17 a 20 hores. Professors: 
Marcos Martínez i Amador Granado. Preu d’un dia: 25 euros, i 40 euros els dos dies. 
S’elaboraran diferents plats de cuina de les Illes i es degustaran. 971 172 375 o 
cati.borras@uib.es 
 

 Divendres 2 de març: 
 

— Gran bufet de cuina tradicional balear. A l’Aula Magna, on els alumnes d’Alta Cuina 
elaboren cada divendres un bufet temàtic, es prepararà un bufet tipus còctel centrat en 
elaboracions en miniatura dels plats més emblemàtics i tradicionals de les quatre illes de 
l’arxipèlag Balear. Serà obert al públic, horari d’entrada: de 14 a 15.30 hores i amb reserva 
prèvia. Preu: 18 euros, amb vi balear inclòs. Reserves: 971 17 26 08.  
 
— Menú especial Quatre Illes a l’Aula Restaurant Miramar. A migdia, arxipèlag balear: 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Es faran versions de receptes tradicionals 
renovades i adaptades a una carta moderna. Activitat oberta al públic amb reserva. Preu: 25 
euros. Reserves al 971 17 26 08. 
 
— Xou de cocteleria de les Illes Balears (Eivissa i Formentera). Activitat que pretén donar a 
conèixer les diferents begudes que hi ha a les Illes Balears i les seves possibles combinacions, 
que es podran tastar amb un preu de 0,90 euros. Les combinacions les prepararan els 
alumnes de l’especialitat de Cuina i Restauració (ESCIR) i ells mateixos seran els que duran a 
terme el xou a la recepció de l’EHIB. Sessions d’una hora de durada (de 12 a 13 hores) al hall 
de l’Escola. Les activitats les duran a terme els alumnes de primer i segon que estiguin al bar 
junt als seus professors. Les receptes les prepararan entre tots els alumnes respectant uns 
mínims en la utilització dels productes de les Illes. 
 

Totes les activitats són obertes al públic 
 

mailto:escola.hoteleria@uib.es

