
INS GUISSONA 
www.xtec.cat/iesguissona  
 

ESTUDIS D’ACCÉS 

 Batxillerat. 

 FP-2. 

 Prova d’accés als cicles formatius de grau 

superior. 

 Títol tècnic/a superior 

 Títol universitari 

 Altres equivalents 

INSCRIPCIÓ 

INS GUISSONA 

C/Castanyers, nº13 

CP: 25210 Guissona, (La Segarra) 

Telèfon: 973 55 14 17 

Fax: 973 55 14 42 

 

 

Anima’t a formar part de la nostra 

família, una família professional 

amb molt futur. 

 

 

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIES 

ALIMENTÀRIES 

 

CICLE FORMATIU DE 

 GRAU SUPERIOR: 

Tècnic/a en processos i qualitat 

en la indústria alimentària 
 

 

 

. 

 

 

 

  

http://www.xtec.cat/iesguissona


DURADA DELS ESTUDIS 

2.000 hores. 

 1.617 hores de formació en el centre 

docent. 

 383 hores de formació en el centre de 

treball en pràctiques (70 hores si s’accedeix 

a la formació dual) 

2 anys acadèmics. 

HORARI 

De les 16:00 hores fins a les 21:00 hores  

Forma’t en una professió de futur, 

en conveni amb la indústria de la 

comarca. 

En conveni de col·laboració amb:  

  

 

 

 

DE QUE TREBALLARÀS? 

 Cap de línia, planta de fabricació, secció o 

de magatzem. 

 Encarregat de control ambiental i seguretat 

laboral 

 Supervisor d’equips, processos i productes. 

 Encarregat de producció. 

 Encarregat d’elaboració de nous productes i 

desenvolupament de processos. 

 Tècnic en anàlisi d’aliments. 

 Tècnic en anàlisi sensorial. 

 Encarregat de la gestió de la seguretat 

alimentària 

 Tècnic en laboratori de control de qualitat. 

 Inspector o auditor de qualitat. 

 Tècnic en laboratori de control de qualitat. 

 Encarregat d’aprovisionaments. 

 Encarregat de la línia d’envasament i 

embalatge. 

 Tècnic comercial 

 Cap de torn. 

ON TREBALLARÀS? 

En petites, mitjanes o grans empreses de la 

indústria alimentària integrat en un equip de 

treball on realitzar tasques de gestió de la 

producció, organització i control, en les àrees 

funcionals de logística, recerca i desenvolupament, 

qualitat i seguretat alimentària. 

QUÈ ESTUDIARÀS? 

 Tecnologia alimentària. 

 Biotecnologia alimentària. 

 Tractaments de preparació i conservació 

dels aliments. 

 Organització de la producció alimentària. 

 Comercialització i logística en la indústria 

alimentària. 

 Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 

alimentària. 

 Manteniment electromecànic en indústries 

de procés. 

 Nutrició i seguretat alimentària. 

 Innovació alimentària. 

 


