
                                                                
 

ALIMENTACIÓ QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
  (Codi 1545) 

EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS RESTRINGIT PER A LES 
PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE. 

EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS PRESENCIALS. AQUELLES 
PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT REALITZARAN UN TREBALL COMPROBATORI. 

 
 
 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS. El desenvolupament de la societat actual ha modificat radicalment els hàbits alimentaris de la 
població, variant tota la indústria agroalimentària des de la producció agrícola i ramadera al desenvolupament de noves tecnologies en el 
processament i conservació dels aliments. En els últims anys, la seguretat dels aliments que consumim s'ha convertit en una prioritat 
fonamental tant per als consumidors com per als poders públics. 
Els aliments que consumim avui en dia poden tenir diverses substàncies químiques, com a resultat del seu ús directe o com a contaminants 
inevitables procedents del medi ambient o del processat. Moltes d'aquestes substàncies químiques tenen un paper essencial en la producció i 
distribució dels aliments. Així, en les primeres etapes de la producció s'apliquen plaguicides als productes vegetals per combatre plagues i 
s'administren medicaments veterinaris als animals de granja per lluitar contra les malalties. En etapes posteriors, l'ús d'additius alimentaris, 
com els conservants o els aromatitzants, prolonguen el període de validesa dels aliments o els fan més desitjables. Els embolcalls o 
embalatges, per exemple, contribueixen a mantenir la higiene dels aliments ja fer-los més atractius. 
En aquest curs es tractés de donar una visió general, senzilla i actualitzada de la qualitat i seguretat alimentària. Es presentaran inicialment 
unes nocions sobre generalitats i característiques dels aliments, incloent la seva composició, classificació i aportació a la dieta. En segon lloc 
es descriuran els canvis químics que pateixen els aliments des de l'origen al processat, i durant l'emmagatzematge i transport dels mateixos. 
Es realitzarà un recorregut sobre el tractament actual de l'obesitat així com els trastorns que poden ocasionar a causa de les diferents 
conductes alimentàries 
PROGRAMA Y PROFESSORAT 
Composició i aspectes generals de l'elaboració d'aliments. 
Qualitat i seguretat alimentària. 
Pilar Fernandez Hernando en Ciències Químiques. Química Analítica. Catedràtica d'Universitat 
Tractament actual de l'Obesitat, Luis Alberto Gómez Endocrinòleg. Servei d'Endocrinologia i 
Nutrició. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca 
Trastorns de la conducta alimentària, Luisa Ayala Coraso Diplomada en Nutrició. Servei 
d'Endocrinologia i Nutrició. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca 
DIRECCIÓ: Pilar Fernandez Hernando en Ciències Químiques. Química Analítica. Catedràtica d'Universitat 
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 10 hores presencials. 0,5 crèdits ECTS; 1 crèdit llibre 
configuració. 
CALENDARI: Presencial i streaming: 16 i 17 de octubre 2015. Divendres de 16,30 a 21,30 hores i 
dissabte de 9,30 a 14,30.  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica 
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ. El curs s'imparteix presencialment a 
Mallorca i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa. 
Opcionalment es connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs es pot 
seguir per Internet en diferit. La inscripció del curs és de 20 €. Els interessats en aquest curs s'han 
d'inscriure abans del 17 de octubre de 2015. 
Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers. 
Polígon Son Castelló. 07009 
Palma de Mallorca 
Tel 971 434546 Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es 

Seu de Maó 
Claustre del Carme 
Plaça Miranda s / n 

07701 Maó (Menorca) 
Tel 971 366769 Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Seu d’Eivissa 
Edifici del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                   07800 Eivissa 

Tel 971 390606 Fax. 971 307022 
                       info@eivissa.uned.es 
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