Formació
Escoles Agràries

Taller d’etiquetatge i envasat per
a elaboradors alimentaris
En línia, del 15 al 31 de març de 2021

Presentació i objectius
El sector alimentari té una sèrie de requisits normatius, entre els quals els que es refereixen tant a
l’etiquetatge com a l’envasat.
Els elaboradors i productors agroalimentaris poden tenir dubtes alhora de saber quins envasos i
embalatges poden fer sevir; quins són més útils per les característiques del seu producte; quins envasos
garanteixen la qualitat i durabilitat dels seus productes. Pel que fa a l’etiquetat caldrà saber identificar com
ha de ser l’etiqueta i quines normatives cal complir en quant a al·lèrgens, mides de lletra, ingredients,
denominacions, traçabilitats, etc...
Aquest curs es realitzarà en format taller online. Es relacionaran els continguts amb exemples pràctics
d’acord amb els seus interessos i sector d’activitat representants. Els assistents podran treballar els
envasos i les etiquetes del seus productes.

Professorat
Jordi Vendrell, veterinari i inspector de l’Agència de la Salut Pública al Baix Ebre.
Isabel Lorente, auditora de SGS.

Realització

Inscripcions

Lloc:
En línia

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Mas Bové
mitjançant qüestionari a l’enllaç:
Inscripcions

Calendari:
Dies 15, 16, 23 i 31 de març
Horari:
16:00 a 20:00 h
Durada del curs:
16 h

Coordinadora:
Almodis Pardo, telèfon 977 343 289 ext. 07
a/e: almodis.pardo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 15 de març
16:00 a 20:00 h ENVASAT
• Compliment legal
• Seguretat alimentària
• Casos pràctics
Ponent: Isabel Lorente
SESSIÓ 2, dt. 16 de març
16:00 a 20:00 h ETIQUETATGE
• Marc Legal
• Informació obligatòria que ha de contenir una etiqueta alimentària
• Denominació de l’aliment
• Ingredients i ingredients compostos
• Indicació dels ingredients al·lèrgens i intoleràncies alimentàries
• Quantitat de determinats ingredients/ categories
• Quantitat neta
• Data de caducitat / consum preferent
• Casos pràctics
Ponent: Jordi Vendrell

SESSIÓ 3, dt. 23 de març
16:00 a 20:00 h ETIQUETATGE
• Informació obligatòria que ha de contenir una etiqueta alimentària
• Denominació de l’aliment
• Ingredients i ingredients compostos
• Indicació dels ingredients al·lèrgens i intoleràncies alimentàries
• Quantitat de determinats ingredients/ categories
• Quantitat neta
• Data de caducitat / consum preferent
• Casos pràctics
Ponent: Jordi Vendrell
SESSIÓ 4, dm. 31 de març
16:00 a 20:00 h MIGRACIONS
• Requeriments GSFI
• Casos pràctics
Ponent: Jordi Vendrell
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