
Pla Anual de

formació agrària

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Lloc: 

EA Mas Bové, Constantí

Calendari: 

Dies 14, 21 i 28 de gener 

Horari: 

16:00 a 20:00 h

Durada del curs: 

12 h

Formació 
Escoles Agràries

Guia de les pràctiques correctes d’higiene 

per a petits productors de cervesa

Constantí, 14, 21 i 28 de gener de 2020

Professorat

Sr. Enrique Hernández, cerveser artesà (cervesa Hope) i participant en l’elaboració de la GPCH.

Aquest curs, basat en la Guia de pràctiques correctores d’higiene per a petits productors de cervesa,

pretén ser una eina tant per al petit productor de cervesa experimentat com per al que vol iniciar-se en

el sector, i tant si es comercialitza el producte envasat com si es ven directament al consumidor final a

granel.

Es tracta d’implementar un sistema de treball que garanteixi la seguretat de la cervesa elaborada, el

compliment dels requisits higiènics i sanitaris mitjançant el control dels perills i el seguiment del procés

de producció a través de registres.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Mas Bové 

mitjançant qüestionari a l’enllaç:  inscripcions

Coordinadora: 

Almodis Pardo, telèfon 977 343 289 ext. 07 

a/e: almodis.pardo@gencat.cat

Cost del curs: 

Dret d’inscripció: 32 €

https://forms.gle/1MhPJkbLfjeT3JKF7
mailto:almodis.pardo@gencat.cat


Pla Anual de

formació agrària

Programa

Formació 
Escoles Agràries

Guia de les pràctiques correctes d’higiene 

per a petits productors de cervesa

PROCÉS PRODUCTIU. PRÀCTIQUES CORRECTES D’HIGIENE, PREREQUISITS GENERALS 

APLICABLES, dt. 14 de gener 

• Diagrama de flux general de l’elaboració i l’envasat de la cervesa

• Pla de control de l’aigua

• Pla de neteja i desinfecció

• Pla de control de plagues o petits animals

• Pla de formació i capacitació del personal

• Pla de control de proveïdors

• Pla de traçabilitat

• Pla d’al·lèrgens

• Pla de manteniment preventiu o calibratge

• Incidències i mesures correctores

PERILLS ESPECÍFICS DEL SECTOR I DEL PRODUCTE, dt. 21 de gener

• Principals perills sanitaris

• Quadre de gestió dels perills per etapes

EXEMPLES DE REGISTRES I DOCUMENTS TIPUS, dt. 28 de gener

• Fitxa de producte

• Registre de comprovació diari de l’aigua d’elaboració

• Procediment de neteja i desinfecció per zones

• Registre de neteja i desinfecció

• Registre d’activitats de manteniment

• Registre d’incidències i mesures correctores

• Fitxa de producció

• Etiquetatge


