CURS D'ESPEC
CIALITZA
ACIÓ
en manipulad
m
dor d'aliments
per FLE
EQUES i PA
ASTISSER
RIES

Programa acadèmicc
O
Objectius
Proporcio
onar coneixxements bà sics sobre els perills alimentariss i les me
esures
preventivves per al seu
u consum.
Proporcio
onar coneixe
ements sob re les princcipals malaltties d’origenn alimentari i les
mesures de prevenció
ó.
Donar a conèixer
c
les pràctiques
p
coorrectes d’higiene en la manipulació
m
dels aliments.
Donar a conèixer
c
les normes
n
d’higgiene person
nal per adquiirir actituds i hàbits corre
ectes.
Facilitar el coneixe
ement de la legislacció alimentària aplicabble a l’activitat
desenvolupada.

D
Duració
El ccurs caldrà realitzar‐ho
r
en
e un perío de d’un mes un cop l’a
alumne
rebi els codis, o es doni d’alta 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
UNITTAT 1: Conceeptes i
Defiinicions

Objecctius
 Connèixer les de
efinicions bà
àsiques relaccionades am
mb aliments i
els manipuladors

UNITTAT 2: Higiene i Segureta
at
Alim
mentària

 Donnar de coneixement per adquirir Actiituds i hàbitss correctes
 Prooporcionar co
oneixementss bàsics sobrre els perills alimentaris i
meesures preven
ntives per co
ontrolar‐los

UNITTAT 3: Malallties de
tran
nsmissió alim
mentària
UNITTAT 4: Proceessos en
Pasttisseria
UNITTAT 5: Proceessos en Flecca
UNITTAT 6: El maanipulador
d’aliiments – unaa peça clau
UNITTAT 7: Les Bones pràctiq
ques
de m
manipulació
UNITTAT 8: Inform
mació facilita
ada
al co
onsumidor
UNITTAT 9: Els prre ‐ requisits
UNITTAT 10: El Sistema APPCC

 Pro porcionar coneixement
c
ts sobre lees principals malaltiess
ntari i les messures de preevenció
d’orrigen alimen
 Pro porcionar coneixement
c
ts sobre el s riscos de
els diferentss
pro cessos que es duen a terme al ssector de la
a pastisseriaa
pro fessional
 Pro porcionar coneixement
c
ts sobre el s riscos de
els diferentss
e duen a terrme a les fleqques professsionals
pro cessos que es
 Connscienciar de
d la impo
ortància deel paper que juga el
mannipulador d’aaliments en la seguretat alimentària
 Estaablir les prààctiques correctes d’higgiene en la manipulació
ó
delss aliments
 Estaablir les norm
mes d’etique
etatge dels alliments
 Donnar a conèixe
er els aliments consideraats al∙lèrgenss
 Connèixer els req
quisits generals dels esta bliments alim
mentaris
 Connèixer els Plaans de contro
ol més freqüeents
 Fac ilitar el coneixement de
e la legislaciió alimentarria aplicable:
APPPCC
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