
 

 

 

 
Codi AF:                    16.02 

            Àmbit transversal:      Seguretat i salut laboral 
Família Professional:  Indústria alimentària 
Àrea Professional:      Aliments diversos 
Modalitat:                    Presencial 
Durada:                       20h 

Dates:     21 i 28 d’abril, i 5 i 12 de maig de 2020 
            Horari:     de 09.00h a 14.00h 
 

 

Presentació 
 

En els darrers anys, les escoles han vist incrementar els casos d’alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies, 
als quals hem de saber donar resposta. 
 
És per això que hem dissenyat aquesta acció formativa, que donarà a conèixer els requeriments de la 
legislació específica, la gestió dels al·lèrgens per a la prevenció de reaccions adverses i les reaccions 
davant d’una situació crítica. 

 
Destinataris 

 

Curs adreçat a persones que volen ampliar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies 
alimentàries, així com les que volen conèixer la legislació actual sobre Informació Alimentària: Reglament 
UE 1169/2011 i RD126/2015 
 

Objectius 
 

Objectius generals: 

- Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 
 
Objectius específics: 
- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses. 
- Conèixer els requeriments de la legislació específica. 
- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries 
 

Continguts 

 

1. Conceptes generals 
1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació. 
1.2. Intoleràncies 

1.3. Al·lèrgies 
1.4. L’anafilaxia 
1.5. Situacions de risc 
1.6. On trobem els al·lèrgens 

 
2. Legislació sobre Informació Alimentària 

2.1. Reglament UE 1169/2011 
2.2. RD126/2015 

 
3. Gestió del risc 

3.1. Principis bàsics 
3.2. Diagrama de gestió 

3.3. Bones pràctiques 
3.3. Contaminació creuada 
3.4. Cartes i menús 

 

 
 

Formadora 

 
 

 

Mònica Civit. Diplomada en Infermeria i Naturopatia. Formadora en l’àmbit sanitari a la Fundació Pere 
Tarrés 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

Inscripció gratuïta, curs subvencionat  (AF 16.02)  
 

 
 

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 
 
 
 
 

Del 21 d’abril al 12 de maig de 2020 



w w w . e s c o l a c r i s t i a n a . o r g  
Carrer dels Àngels 18, 3r. 08001 BCN | 

fecc@escolacristiana.org 
 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 
 
 
 
 
 

Lloc de realització 

A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18,  4t. 08001  Barcelona.   

Mapa del lloc 

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida 
 

- Treballadors en actiu (inclòs sector públic) 
▪ Fotocòpia DNI/NIE 
▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un abans de l’inici del curs 
 

- Autònoms  
▪ Fotocòpia DNI/NIE 

▪ Telèfon de contacte 
▪ Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un abans de l’inici del curs 

 
- Aturats  

▪ Fotocòpia DNI/NIE 
▪ Telèfon de contacte 
▪  Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) vigent 

en la data d’inici del curs 
 
Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el plaç que se us indiqui una 
vegada hagueu  sol·licitat plaça a través de la web de la FECC. 

 

Inscripció 
 

- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la 
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org  Hi trobareu el nom del curs. 

 

- El període hàbil d’inscripció es clourà  quan ja no quedin places disponibles. 

- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser 
substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En 
cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos. 

Preu 

- Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya  i 
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants. 

 

Prova final i certificació 

 
 
 
 

Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant. 
 

- Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament 
- Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència 
- Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

escolacristiana.org 
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 
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