
 

 

 

 

                                 Persones majors de 18 anys.  

 

                                  36 hores  
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                                  Divendres del 09/04/2021 al 25/06/2021 

 

                                   De 16.30 a 19.30h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a dur a terme la formació s'utilitzarà una metodologia dinàmica i       

participativa, que fomenti la interacció entre l'alumnat i el professorat. 

 

 

Objectiu general: 

 

- Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. 

 

Objectius específics: 

 

- Aprofundir en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament. 

- Els requeriments en situacions normals. 

- La valoració de l'estat nutricional. 

 

NUTRICIÓ I DIETÈTICA + AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES 

A qui va adreçat?   

Durada    

Lloc de la formació    

Calendari    

Horari    

Metodologia    

Objectius 



 

 

 

 

  

Programació     

Al·lèrgies i intoleràncies 

 

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. Gestió del risc 

2.1. Principis bàsics 

2.2. Diagrama de gestió 

2.3. Bones pràctiques 

2.4. Contaminació creuada 

3. Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge 

dels productes alimentaris. “L’etiquetatge 

nutricional”  

3.1. Introducció: el nou Reglament 1169/2011 

3.2. Etiqueta i etiquetatge 

3.3. Responsabilitats 

3.4. Informació alimentària obligatòria: 

3.5. Denominació de l'aliment 

3.6. Llistat d'ingredients 

3.7. Substàncies o productes que poden produir 

al·lèrgies o intoleràncies 

3.8. Quantitat de determinats ingredients 

3.9. Quantitat neta 

3.10. Data de durada mínima o data de caducitat 

3.11. Condicions especials de conservació i/o 

d'utilització 

3.12. Nom, raó social i adreça de l'operador 

3.13. País d'origen o lloc de procedència 

3.14. Forma d'utilització 

3.15. Grau alcohòlic 

3.16. Lot 

3.17. Distintius d'origen i qualitat agroalimentària 

3.18. Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, 

d’obligat compliment des de desembre de 2016 

3.19. Aplicació pràctica de normatives d'aplicació 

sectorial 

Nutrició i dietètica 

 

1. L'energia, principis immediats 

2. Nutrients energètics i no energètics 

3. Digestió, absorció i metabolisme dels 

nutrients 

4. Grups d'aliments 

5. Qualitat i higiene dels aliments 

6. L'equilibri alimentari 
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