Conferència online: Certificat de Benestar Animal IRTA Welfare Quality
L’objectiu d’aquesta xerrada és parlar de la certificació de Benestar Animal “Welfare
Quality”, una certificació en auge i que dona un valor afegit a tots els productes d’origen
animal.
Per entendre aquesta certificació serà necessari parlar de l’etologia i el comportament
animal així com de les bases del Welfare Quality.
D’altra banda, s’explicarà com es converteix en l’esquema de certificació Welfare, com
funcionen els seus protocols i la formació necessària per a ser auditor.
Objectiu general
Conèixer les bases del benestar animal i del control i certificació Welfare Quality.
Programa
•

Què és el benestar animal

•

Bases del Welfare Quality

•

Esquema de certificació Welfare IRTA

Destinataris
Llicenciats, o estudiants a punt d’acabar els seus estudis, que es vulguin dedicar a l’àmbit
de la qualitat alimentària.
Tècnics de l’empresa privada i de l’administració, encarregats de la Qualitat i de la Seguretat
Alimentària.
Professionals, en general, del sector de l’alimentació.
Formador
Antoni Dalmau. Veterinari. Actualment investigador de benestar animal en animals de
granja a l’Institut d’investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)..
Dades
Data

Dimecres 2 de febrer del 2022

Horari

18.00 a 20.00 h. (2 hores lectives)

Lloc de realització

Presentació online

avhic@avhic.com · www.avhic.com

Preus
Assistència gratuïta per als socis, veterinaris col·legiats, membres de l’ACCTA, estudiants
i aturats. Cal inscripció prèvia.
Preu per als no socis: 10 €
Inscripció i pagament
A través de la nostra web: www.avhic.com
Observació
Si et vols inscriure al curs i vols rebre la factura corresponent a nom d'una empresa o administració,
cal que segueixis aquestes indicacions.
Posa't en contacte amb AVHIC (avhic@avhic.cat) per saber si hi ha places disponibles.
Un cop confirmada la disponibilitat de plaça, l'empresa o l'administració ha de fer una transferència
de l'import corresponent al curs o activitat (en el correu electrònic t'indicarem el número de compte).
Si ets soci, encara que pagui l’empresa, es conservarà el preu de soci.
En el concepte de la transferència cal indicar el nom de l'activitat així com el nom i cognoms de la
persona que s'inscriu.
S'ha d'enviar el justificant del pagament a avhic@avhic.com i especificar en el correu les dades
fiscals.
Un cop l'import consti al compte bancari d'AVHIC la inscripció es farà manualment des de la
secretaria tècnica i s'enviarà la factura corresponent.
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