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Presentació  

L’anàlisi de perills i punts de control crític és un procés sistemàtic i preventiu per 

garantir la seguretat alimentària. 

L’objectiu d’aquest curs és anar més enllà en el compliment dels requisits legals de 

l’aplicació dels plans d’autocontrol per garantir un producte innocu per a tots els 

consumidors, fins i tot quan es tracta de col·lectius amb certes dificultats como són 

les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. 

 

Objectius  

• Identificar, minimitzar o eliminar els perills que existeixen en l’elaboració i la 

manipulació dels productes alimentaris. 

• Aportar una visió més actualitzada de cap a on es dirigeix la seguretat 

alimentària a dia d'avui, on no tan sols passa pel control dels processos, 

dels manipuladors, del compliment de l'APPCC i dels plans d'autocontrol, 

sinó també per controlar factors com el frau alimentari, les fonts de 
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contaminació intencionada dels aliments i com es poden gestionar 

mitjançant els plans de control del frau o el pla de food defense. 

 

Competències i habilitats  

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents:  

• Habilitat per a la planificació i l’organització. 

• Coneixements especialitzats. 

 

Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots 

els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris 

d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i 

recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer 

transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

• La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

• L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o 

incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 

 

Continguts  

1. El sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) 

▪ Els perills 

▪ Plans de prerequisits 

▪ El sistema APPCC 

▪ Etapes del sistema APPCC 

2. Pla de gestió dels al·lèrgens i substàncies que poden provocar intoleràncies 

alimentàries 

▪ Reaccions adverses als aliments 

▪ Els al·lèrgens 

▪ El pla de gestió pel control d’al·lèrgens 

▪ Control de l’etiquetatge 

▪ Gestió dels al·lèrgens en la manipulació d’aliments 



Pla docent: Sistemes APPCC avançat 

 

 

3 

3. El pla de traçabilitat 

▪ La traçabilitat 

▪ El pla de traçabilitat 

▪ El lot 

4. Control del frau i food defense 

▪ Food defense 

▪ Frau alimentari 

▪ Gestió de producte no conforme 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final 

de cada mòdul, que permet avaluar individualment els coneixements adquirits 

sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7. 

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció 

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats adquirides. 

 

Requisits d’accés  

La formació en l’anàlisi de perills i punts de control crítics és obligatòria per a tots 

els professionals que interaccionin amb aliments dels pacients; és a dir, personal 

de cuina, responsables de cuina, responsables de qualitat i altre personal que 

manipuli aliments. 

 

Dedicació  

El curs té una durada de 10 hores i el tutor o tutora està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

D’altra banda, per a dubtes de caire tècnic o incidències, l’equip de coordinació 

atendrà consultes a través de: 
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• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

i de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

 

Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

Recomanacions per a una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzeu els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzeu una connexió estable i constant.  

• Disposeu d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos o àudios 

integrats en el contingut.  

• Habiliteu en el navegador les finestres emergents (popups) per permetre 

la correcta visualització del contingut.   

• Disposeu d’Acrobat Reader 9 (o superior) per consultar la informació de 

documents en format PDF.  
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Nivells de factor de qualitat  

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

    

 

 


