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S.O.S: Com ser tècnic de qualitat, inspector o consultor en la 
indústria alimentària i sobreviure en l’intent 
TALLER FORMATIU 

“No em fan cap cas”...”Em passo la vida negociant i discutint”...”Només pensen en 
produir i desprès...”...”Déu meu, com he arribat a aquesta situació?” I ara què faig? 

Et són familiars aquestes situacions? El treball dels tècnics, inspectors i consultors en 
la gestió de la qualitat i las seguretat alimentària requereix treballar conjuntament amb  
nombroses persones en les organitzacions i sovint pot generar tensions i situacions 
conflictives. 

A vegades ens pot semblar que tothom està en la nostra contra. Els judicis i les 
creences que ens acompanyen es converteixen en autèntiques barreres que ens 
impossibiliten avançar i assolir els resultats.  

Ser capaç d’enfocar aquestes situacions d’una forma positiva ens ajudarà a obtenir 
uns millors resultats i, alhora, a gaudir d’un millor benestar personal. 

En el taller formatiu treballarem el coneixement personal per tal que ens pugui ajudar a 
canviar la forma en que veiem les coses i prendre un posicionament més eficaç pels 
reptes que ens presenta la tasca de veterinari. 

Treballarem en petits grups, on podrem reflexionar individualment per, posteriorment 
treure les conclusions i aprenentatges. 
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Objectius: 

- Identificar quins són els principals problemes personals dels tècnics en el dia a 
dia.  

- Veure com un canvi d’observador pot ajudar-te a millorar els resultats desitjats.  

- Aprendre a tractar-los de la forma més eficient possible 

 
Programa del taller formatiu 

- Els nostres judicis. Les creences 

- Com podem millorar? L’aprenentatge. 

- Definició de les dificultats que ens trobem com a tècnics veterinaris (treball en 
grup) 

- Discussió i priorització 

- Anàlisi dels reptes principals. Treballem les distincions 

- Conclusions i lliçons apreses 

 
Metodologia 

- Es combinarà el treball en grup dels assistents amb presentació i debat dels 
resultats. 

 

Destinataris 

- Llicenciats, o estudiants a punt d’acabar els seus estudis, que es vulguin 
dedicar al camp de la Seguretat Alimentària. 

- Inspectors, tècnics de l’empresa privada i de l’administració, consultors 
encarregats de la Qualitat i de la Seguretat Alimentària. 

- Professionals en general, del sector de l’alimentació. 

 

Dades 

- Data: 5 i 7 de novembre 2019 

- Horari: 16.30 a 19.30 hores (total 6 hores lectives) 

- Lloc de realització: Col·legi oficial de Veterinaris de Barcelona. Av. República 
Argentina, 21 08023 – Barcelona 
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Ponent 

- Sr. Joaquim Domingo. Llicenciat en Química (UB). Màster en Gestió de la 
Qualitat a l’Empresa Agroalimentària (UPC). Máster en Gestió d’empreses 
(UPC). Postgrau en RRHH (UOC). Coach executiu (EEC-ICF). Consultor en 
gestió del canvi. 

 
Preus 
- PREU SOCIS 

60,00 € 

- PREU NO SOCIS 
85,00 € 

- TARIFA REDUÏDA (JUBILAT, ESTUDIANT O COL·LEGIAT). ÉS NECESSARI 
PRESENTAR JUSTIFICANT. 
70,00 € 

 

Inscripció i pagament directament a través del lloc web www.avhic.com 
Més informació a @avhic1993 i a la Secretaria Tècnica d’ AVHiC: avhic@avhic.com 
El preu inclou el certificat acreditatiu de l’activitat.  

El material didàctic del curs estarà, prèviament, en el lloc web d’AVHIC en format pdf i a 
disposició dels assistents. No s’entregarà còpia en paper. El curs es realitzarà en català. 


