CURS D'ESPEC
CIALITZA
ACIÓ
m
dor d'aliments
en manipulad
per CA
ARNISSER
RS i SALE
ES DE DES
SFER

Programa acadèmicc
O
Objectius
Proporccionar coneixements bbàsics sobre
e els perillss alimentariis i les me
esures
preventtives per al seu consum.
Proporccionar coneixements so bre les prin
ncipals malallties d’origenn alimentari i les
mesures de prevencció.
Donar a conèixer less pràctiques correctes d’higiene en la
a manipulaciió dels alime
ents.
Donar a conèixer les normess d’higiene personal pe
er adquirir actituds i hàbits
correctees.
Facilitarr el coneixxement de la legislació alimenttària aplicaable a l’activitat
desenvo
olupada.

D
Duració
El ccurs caldrà realitzar‐ho
r
es un cop l’a
alumne
en un períoode d’un me
rebi els codis o es doni d’altta a la platafforma (entre
e part teòrica
a i part
pràcctica).

EEstructura
a
La d
documentaciió queda rep
partida en less Unitats seggüents:
Nom
m del capítoll

Objecttius

UNITTAT 1: Conceeptes i
Defiinicions

 Conèèixer les defin
nicions bàsiq
ques relacionnades amb alliments i els
mani puladors

UNITTAT 2: Higiene i Segureta
at
Alim
mentària

ement per ad
dquirir Actituuds i hàbits correctes
c
 Donaar de coneixe
 Prop orcionar con
neixements bàsics
b
sobre els perills alimentaris i
mesuures preventtives per controlar‐los

UNITTAT 3: Malallties de
tran
nsmissió alim
mentària
UNITTAT 4:
Indú
ústria de la Carn
C
I
UNITTAT 5:
Indú
ústria de la Carn
C
II
UNITTAT 6:
Indú
ústria de la Carn
C
III
UNITTAT 7: Els Manipuladors
d’Aliments ‐ unaa peça clau
UNITTAT 8: Les bo
ones
pràcctiques de manipulació
m
UNITTAT 9: Inform
mació
facillitada al conssumidor
UNITTAT 10: Els pre‐requisits
p
UNITTAT 11: El Sistema APPCC

 Propoorcionar con
neixements sobre les prinncipals malalties d’origen
n
alimeentari i les mesures de prrevenció
 Propoorcionar definicions sobrre conceptess bàsics de la
a industria
càrnicca
 Conèèixer els diferrents animals don s’extreeu la carn
de coonsum
 Conèèixer els diferrents equips i estris que ffem servir a les
mani pulacions cààrniques
 Consccienciar de laa importànciia del paper que juga el manipulador
m
r
d’alim
ments en la seguretat
s
alim
mentària
 Estabblir les pràctiques correcttes d’higienee en la manip
pulació dels
alimeents
 Estabblir les norme
es d’etiqueta
atge dels alim
ments
 Donaar a conèixer els alimentss consideratss al∙lèrgens
 Conèèixer els requ
uisits generals dels establliments alimentaris
 Conèèixer els Plans de control més freqüennts
 Facilittar el coneixxement de la legislació al imentaria ap
plicable:
APPCCC
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