
Estem davant una situació difícil i nova per a tots, pel risc que representa la pandèmia provocada pel
COVID-19.
En aquest nou context, el sector alimentari està sotmès a uns requeriments legals per garantir la
seguretat alimentària, fonamentats en la implantació de sistemes d’autocontrol basats en els principis
de l’APPCC.
Des de l’Escola Agrària de l’Empordà us volem ajudar oferint-vos aquest curs a distància amb la
màxima flexibilitat.
L’objectiu del curs és proporcionar a les persones assistents les eines necessàries per desenvolupar i/o
gestionar el sistema d’autocontrols de la seva empresa, de forma pràctica i tenint en compte els
possibles criteris de flexibilitat per a la simplificació dels autocontrols en petites empreses.
El curs està dissenyat per fer en sis sessions formatives. Cadascuna d’aquestes tindrà un vídeo
explicatiu de durada variable que podreu veure a través d’un enllaç durant dos dies així com una sèrie
de tasques que us ajudaran a fer o adaptar els vostres Prerequisits o APPCC durant la resta de la
setmana, en l’horari que pugueu disposar, i que haureu d’entregar a la professora per a la correcció.

Presentació i objectius

Professorat

Mònica Saltor, auditora, consultora i formadora en seguretat alimentària

Realització

Lloc: 
En línia

Calendari: 
Del 4 al 29 de Maig de 2020

Durada del curs: 
20 h

Pla Anual de
formació agrària

Formació
Escoles Agràries

Inscripcions

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà , a 
través del següent enllaç:

https://forms.gle/6LRwYUtjuwS9Km1N7

Coordinador: 
Sra. Mònica Pascual 
a/e: monica.pascual@gencat.cat
Cost del curs: 
Drets d’inscripció: 32€

Més informació: agricultura.gencat.cat

Formació 
Escoles Agràries

El sistema APPCC i prerequisits per a petits i mitj ans 
establiments del sector alimentari post covid

Curs a distància. MÀXIMA FLEXIBILITAT. Del 4 al 29 de Maig de 2020



Pla Anual de
formació agrària

PRIMERA PART: ELS PREREQUISITS

DIA 1
• Estructura general dels prerequisits
• Pla de Neteja i desinfecció (inclou les mesures de prevenció aplicades al coronavirus)
• Pla de control de temperatures
• Exercicis pràctics

DIA 2
• Traçabilitat
• Pla de formació i capacitació, CBP (inclou les mesures de prevenció aplicades al coronavirus)
• Pla de control de l’aigua
• Exercicis pràctics

DIA 3
• Pla de control d'al·lèrgens
• Pla de control de plagues
• Exercicis pràctics

DIA 4
• Pla de control de proveïdors
• Pla de manteniment i calibració
• Pla de control de residus
• Exercicis pràctics

SEGONA PART: l’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de  control Crític)

DIA 5
• Introducció al Sistema d’APPCC
• Formació de l’equip de treball
• Descripció de les activitats, productes
• Diagrama de flux
• L’Anàlisi de Perills: valoració
• Determinació de PCCs

DIA 6
• Establir límits crítics
• Establir un sistema de vigilància
• Establir les mesures correctores
• Procediments de comprovació
• Sistema de documentació i registre
• Exercicis pràctics

Formació
Escoles Agràries

Programa

El sistema APPCC i prerequisits per a petits i mitj ans 
establiments del sector alimentari post covid


