
Treballes en l'àmbit de la 
indústria alimentària? 

Els nous materials formatius 
t'interessen! 



Sovint, en l'àmbit de la indústria alimentària, se'ns plantegen diferents 
reptes sobre els establiments alimentaris:  

Quins són els requisits generals que he de tenir en compte?  

Quina estructura ha de tenir el sistema 
d'autocontrol? 

Com s'elaboren els plans de prerequisits necessaris? 

Com etiqueto, envaso i conservo els 
aliments? 

Com controlo la qualitat dels productes agroalimentaris? 



Temes complexos que 
us volem ajudar a 

resoldre! 



Com? 
A través d'una nova formació: 

Directa Breu Pràctica A 
distància 

Aprendràs mitjançant la metodologia 'learning by doing' (aprendre 
fent), basada en l'experimentació i a partir dels teus propis encerts i 

errors. 



T'hi apuntes? 



'NOUS MATERIALS 
FORMATIUS EN L'ÀMBIT 

DE LA INDÚSTRIA 
ALIMENTÀRIA' 

Per poder adequar la formació a les vostres 
necessitats, des del Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, posem en marxa un nou 

curs: 

Es tracta d'una prova pilot per analitzar quina és la 
millor manera de posar-lo a disposició del sector 

agroalimentari de Catalunya 



Què podràs aprendre del 
teu establiment alimentari? 

A gestionar els tràmits i autoritzacions. 

A estructurar el sistema d'autocontrol. 

A elaborar el Pla de Control de l'aigua, de plagues, de proveïdors, de temperatures, 
d'al·lèrgens i de subproductes i residus. 

A elaborar el Pla de neteja i desinfecció, el Pla de traçabilitat, el Pla de manteniment i 
calibratge i el Pla de formació i capacitació. 

A etiquetar, envasar i conservar els aliments. 

A controlar la qualitat de proveïdors i subministrament, del procés productiu i del 
producte acabat. 



Curs en obert 
Gratuït 

Disponible fins al 31 d'agost de 
2022 

Qui pot formar part del curs? 

Tothom 
Aprofita aquesta 
prova pilot per 

millorar i actualitzar 
la teva formació 



Si ets usuari/a registrat/da, accedeix a la 
Intranet de Ruralcat. Si encara no ho ets, 

dona't d'alta com a nou usuari/a. 1 

2 Clica a 'Formació i Transferència' 

Clica a 'Formació en obert' 3 

Clica a 'Nous materials formatius en 
l’àmbit de la indústria alimentària' 4 

Com puc accedir al curs? 

https://ruralcat.gencat.cat


Ens dones un  
cop de mà?  

Ens interessa a tots! 


