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Descripció del curs de manipulador/a d’aliments.  
Vols conèixer bones pràctiques de compra, emmagatzematge i elaboració 
d’aliments per menjador col·lectius? Com es pot prevenir una toxiinfecció 
alimentària?  

 Destinataris:  Majors de 16 anys interessats en adquirir els coneixements 

necessaris per a treballar en menjadors col·lectius, elaboració i/o comerç 

d’aliments. 

 Durada del curs: Etapa lectiva de 5 hores.  

Contingut del curs 

 1: INTRODUCCIÓ I NORMATIVA (legislació i sistemes de qualitat) 
 2: PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ.  

-  Manipuladors/es d’aliments 
- Locals, instal·lacions i utensilis. 
- Deixalles i escombraries.  
- Plagues 

 3: ELS ALIMENTS 
- Creixement dels microorganismes.  
-  De la botiga al plat.  
-  Control d’aigües.  

 4: EL RECEPTOR 
-  Malalties produïdes per toxi-infeccions  

 

Modalitat de formació (on-line) 

Els participants adquiriran els coneixements necessaris per dur a terme una 

manipulació segura dels aliments. 

La formació és 100% on line. S’impartirà des de l’aula virtual de l’Escola de 

l’Esplai, mitjançant la plataforma Moodle. 

L’accés a la plataforma Moodle és restringit, cada alumne/a hi entra amb un 

identificador personal i una contrasenya d’accés. L’alumnat pot accedir-hi les 24 

hores del dia, tots els dies de l’any. S’hi accedeix a través del lloc web de 

l’Escola: http://moodle.vergeblanca.org/.  

El tutor del curs farà el seguiment de les tasques de l’alumnat, i resoldrà els 

dubtes que puguin sorgir, a través de l’aula virtual. 

http://moodle.vergeblanca.org/


Fundació Verge Blanca  
Pressupost Curs de Manipulador/a d’aliments 

 

3 

 

Avaluació 

Per obtenir el l’APTE del curs cal que l’alumne/a: 

 Hagi entregat totes les tasques requerides a l’entorn virtual d’aprenentatge 

 Hagi obtingut una mitjana de qualificacions igual o superior a 5 

Certificació  

Aquests curs està certificat per l’Escola de l’Esplai de Lleida.  

 

 

Normativa del curs  
 

 Cal que tot l’alumnat disposi d’ordinador i connexió a internet, tingui 

coneixements d’ofimàtica i domini el maneig del correu electrònic i altres 

eines telemàtiques, per desenvolupar-se amb autonomia en l’entorn virtual 

d’aprenentatge. 

 L’escola es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre 

d’alumnes inscrits no és suficient segons el seu criteri, tot i retornant l’import 

de la matrícula. 

 Un cop formalitzada la inscripció, si per causes alienes a la Fundació Verge 

Blanca l’alumne es dóna de baixa del curs, significarà la pèrdua del 20% de 

l’import total de la inscripció. Si la baixa es comunica durant els darrers 10 

dies abans de l'inici del curs significarà la pèrdua del 75% de l'import total de 

la inscripció. Si la baixa es produeix un cop iniciat el curs, no hi haurà cap 

mena de devolució. 

 Cal que l'alumnat respecti el professorat, la resta de companys de curs i 

també l’ideari de la Fundació Verge Blanca. No fer-ho suposaria la pèrdua de 

la condició d’alumne. 

 Si no s'indica el contrari, tots els cursos són impartits en llengua catalana 

 

 


