
Sabies que no només el personal de cuina ha d'acreditar-se?
Coneixes les teves responsabilitats i obligacions si intervens en algun
moment en facilitar o retirar aliments dels pacients?
Coneixes quines són les pràctiques alimentàries segures?
Quins són els principals elements de sospita i de risc?
Com assegurar l’adequat ús i manipulació d’aliments?

La legislació relativa a seguretat alimentària (Reglament CE 852/2004) obliga
a posar en pràctica i actualitzar el coneixement dels professionals que
interaccionin amb aliments. Perquè...

LA FORMACIÓ EN L’ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL

CRÍTICS ÉS OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS PROFESSIONALS QUE

INTERACCIONIN AMB ALIMENTS.

CURS ONLINE DE 10H.  INIC I :  24 .02.2022 

CURS DE

SISTEMES APPCC

AVANÇAT
L ’ANÀLISI  DE PERILLS I  PUNTS DE CONTROL CRÍT ICS,  ÉS

UN PROCÉS SISTEMÀTIC  I  PREVENTIU PER A  GARANTIR LA

SEGURETAT ALIMENTÀRIA .

100% Subvencionat per:



CURS DE PLATAFORMES V IRTUALS
Objectiu general

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 nostres clients, inclús col·lectius amb certes dificultats como poden ser
persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. 

Objectius específics

1.Breu descripció del sistema de l‘APPCC. 

2.Definició i classificació dels perills alimentaris i al·lèrgens.
Contaminacions encreuades. Plans d'autocontrol avançats.

3.Pla de control d'al·lèrgens.

4.Control de l'etiquetat.

5.Pla de control de traçabilitat.

6.Identificació de matèries primeres. 

7.Productes semielaborats. 

8.Producte final.

9.Gestió de productes no conformes. 

10.Pla de formació i capacitació del personal. 

11.Bones pràctiques de manipulació en la gestió dels
al·lèrgens. 

12.Visions bàsiques del control del frau i el "Food Defense".

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 que també passa por controlar factors com el frau alimentari, les fonts de contaminació
intencionada dels aliments i com es poden gestionar mitjançant els plans de control del frau o el pla de
"Food Defense".

Temari

DURADA :  10  HORES
CURS  ONL INE  AMB  TUTOR IA
IN IC I :  24 .02 .2022  
CURS  100% SUBVENC IONAT
PLACES  L IM ITADES

Inscriu-te!

PER  A  MÉS  INFORMAC IÓ :  
FORMAC IO .SUBVENC IONADA@UCF .CAT

UCF és una iniciativa conjunta de: 

https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=848&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=848&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=848&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3

