
 

De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo, y del Consejo relativo a la Protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular EHLIS, 

SA., y el cual se encuentra debidamente inscrito en el registro de actividades de tratamiento, con la finalidad de realizar la gestión formativa, administrativa, contable y 

fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios, Están previstas cesiones de datos a: terceras empresas para cumplir las 

obligaciones legales derivadas de la prestación del servicio contratado. Legitimación: consentimiento del propio interesado y ejecución de un contrato. Tiene derecho 

a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional en www.gremirestauracio.com, que puede ejercer en el 

domicilio de GREMI DE RESTAURACIO DE BARCELONA sito en GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 481 - 08015 BARCELONA o en el email 

info@gremirestauracio.com 

 
C/ Gran Via Corts Catalanes, 481 Baixos 08015 Barcelona · Telèfon 93 301 88 91  Fax 93 317 45 53 

formac io@grem i res tau rac io .com   ·  www.grem i res tau rac io .com  
 

 

CURS: MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 

DURADA: 3 Hores 

MODALITAT: Presencial 

LLOC: Aula Gremi 

  

CONTINGUTS: 

 1. Normativa legal en higiene alimentària. 

 2.Els manipuladors d’aliments. 

- Definició de manipulador d’aliments. 

- Hàbits d’higiene personal i salut dels manipuladors. 

3.Introducció a la higiene alimentària 

- Les correctes pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments. 

- La preparació culinària dels aliments. 

- Processos, temps i temperatures. 

- Les principals toxiinfeccions alimentàries i potencials contaminants. 

- Al·lèrgies / Intoleràncies alimentàries 

4. La neteja i la desinfecció de les instal·lacions, els equips i els estris. 

5. Les escombraries. 

6. El transport. 

 

NOMBRE D’ALUMNES: Mínim 6 / Màxim 24 

SISTEMA D’AVALUACIÓ: Qüestionari 

TITULACIÓ:  Certificat d’Higiene alimentària 

  

Per inscriure’t al curs, descarrega’t la fitxa d’inscripció fent servir els enllaços següents: 

Fitxa_inscripció_català 

Fitxa_inscripció_castellà  

 Per garantir la reserva de la plaça cal que, un cop emplenada la fitxa, cal enviar-la,  

juntament amb el comprovant de pagament del curs, al següent correu: 

formacio@gremirestauracio.com 

 

http://www.gremirestauracio.com/Formacio/higiene/PLANTILLA%20INSCRIPCIO%20ALUMNE_cat.pdf
http://www.gremirestauracio.com/Formacio/higiene/PLANTILLA%20INSCRIPCIO%20ALUMNE_es.pdf
mailto:formacio@gremirestauracio.com

