CURS D
D'AL·LÈRG
GIES
i IN
NTOLERÀNCIES AL
LIMENTÀR
RIES

Programa acadèmicc
O
Objectius
Conèixer els diferentss tipus d’Al∙lèèrgies i Intoleràncies alim
mentàries exxistents.
Aplicar bones pràctiq
ques de ma nipulació en
n l’elaboració
ó de menúss especials en
e cas
ncies alimenttàries.
d’Al∙lèrgiees i Intoleràn
Sensibilitzzar i capacittar als manippuladors d’A
Aliments que
e tinguin alg un vincle am
mb els
aliments considerats al∙lèrgens i aquells que provoquen intolerànciess alimentàrie
es per
nts reaccionss adverses.
tal d’evitaar les diferen
Conèixer els símptom
mes bàsics i coom actuar en cas d’una crisis.
c

D
Duració
El ccurs caldrà realitzar‐lo
r
en
e un períodde d’un mes, entre la part
p
teòrica i la part pràctica, un
u cop l’alum
mne rebi elss codis o s’h
hagi
nat d’alta a la platafo
orma. Superrat aquest termini queda
don
exhaurida la po
ossibilitat de
e poder ingrressar, caldràà disposar d’un
d
nou
u termini.

EEstructura
a
La d
documentaciió queda rep
partida en less unitats següents:
Nom
m del capítoll
UNITTAT 1: Diferèència entre
al∙lèèrgia i/o intolerància
alim
mentària

UNITTAT 2: Tipus de Al∙lèrgiess
i/o Intolerànciess Alimentàrie
es
UNITTAT 3: Bones pràctiques
de m
manipulació en cas de
Al∙lèèrgies i/o Intoleràncies
Alim
mentàries

Objecttius
 Coonèixer els diferents tiipus d’Al∙lèrrgies i Into
oleràncies
ali mentàries exxistents.
 Enntendre quina es la prevvenció més eeficaç en cass de patir
Al..lèrgies i/o In
ntoleràncies Alimentàriess
 Connèixer quins són els símp
ptomes més comuns de Al∙lèrgies
i/o Intoleràncies alimentàrie
es.
 Idenntificar less diferents Al∙lèrgies i/o Into
oleràncies
alim
mentàries exxistents i els aliments quue poden ocasionar‐
o
les.
 Expliccar que cal tenir
t
present per tal d’eevitar contam
minacions
creuaades a la cuin
na.
 Conèèixer que cald
drà fer en cas de crisis deegut a la ingesta d’un
alimeent o ingredient no apte.
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