Principals punts crítics
en la norma BRC Global
Standards
Jornada tècnica en línia
Dilluns 11, dijous 21 i divendres 29 de gener de 2021

Presentació
L’Escola Agrària de l’Empordà us
proposa una nova jornada en el sector
de la indústria alimentària.
La Norma BRC Global Standards és
un dels principals estàndards de gestió
de
la
seguretat
alimentària
implementat en moltes indústries
alimentàries del nostre país.
No obstant, hi ha un seguit de punts
crítics que sovint són mal interpretats
o mal aplicats.
En aquesta sèrie de 3 jornades farem
un repàs als principals errors que es
cometen en l’aplicació de la normativa
i aclarirem com s’han d’implementar
de manera correcta.

Organització

Programa
Dilluns 11 de gener
10.00 h Vigilància ambiental
Aquest requisit obligatori de la norma BRC GS Food v8, requereix
desenvolupar un pla de monitorització ambiental per part de la
indústria alimentària.
Parlarem dels principals components d’aquest pla, que té com
objectiu identificar i monitoritzar fonts potencials de contaminació per
patògens ambientals.
11.00 h Preguntes i Cloenda de la jornada
Dijous 21 de gener
10.00 h Canvi de producte
En la indústria alimentària, el canvi de producte es defineix com la
preparació de la línia de producció per passar del producte actual a
un altre producte; és també un dels components clau de l’auditoria
veure como es gestionen els canvis de producte per assegurar que
es realitzen amb un nivell de qualitat i control adients.
Si el canvi de producte no es fa correctament pot resultar en
producte no conforme, retirades i recuperacions de producte.
11.00 h Preguntes i Cloenda de la jornada
Divendres 29 de gener

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

10.00 h Auditoria de l’expert en control de plagues
Aquest requisit obligatori de la norma BRC GS Food v8, sol
interpretar-se erròniament. Parlarem del contingut d’aquest requisit,
de quins són els seus objectius i aclarirem confusions sobre la figura
de l’expert en control de plagues i els serveis que ha de fer.
11.00 h Preguntes i Cloenda de la jornada
Totes les ponències aniran a càrrec de la Sra. Núria Montella, auditora de
SGS International Certification Services Ibérica S.A.U.
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

#PATT2021

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
Formulari d'inscripció
Es fa una única inscripció per a totes les sessions. Per poder tenir
certificat cal assistir a les tres sessions programades.

1234
1234 // 3,00
3,00

