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BATXILLERAT
FP2
PROVA ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU
SUPERIOR
TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR
TÍTOL UNIVERSITARI
ALTRES EQUIVALÈNTS

SORTIDES ACADÈMIQUES



ESTUDIS UNIVERSITARIS
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Anima’t a formar part de la
nostra família. Una família
professional amb molt futur.

Institut Guissona
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en
PROCESSOS I QUALITAT
EN LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA
Família professional

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

INSCRIPCIÓ
Institut Guissona
C/Castanyers, 13
25210 Guissona (la Segarra)
973 55 14 17 – 973 55 14 42

Formació DUAL

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics – 2000 hores
 Formació NO DUAL:
1617 hores a l’institut i 383 a l’empresa
 Formació DUAL (pràctiques remunerades)
923 hores a l’institut i 1077 a l’empresa
En conveni de col·laboració amb:

 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

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

Som centre de referència en la
formació professional per a la
indústria alimentària
QUÈ ESTUDIARÀS?
 Tecnologia alimentària
 Biotecnologia alimentària
 Tractaments de preparació i conservació
dels aliments

ON TREBALLARÀS?
En petites, mitjanes o grans empreses de la
indústria alimentària integrat en un equip de
treball, el qual realitza tasques de gestió de
la producció, organització i control, en les
àrees funcionals de logística, recerca i
desenvolupament, qualitat i seguretat
alimentària.

DE QUÈ 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 anàlisis d’aliments
 Tècnic en anàlisis sensorial
 Encarregat de la gestió de la seguretat
alimentària
 Tècnic en laboratori de control de
qualitat
 Inspector auditor de qualitat
 Tècnic de laboratori de control de
qualitat
 Encarregat d’aprovisionaments
 Encarregat de la línia d’envasament i
embalatge
 Tècnic comercial
 Cap de torn

