
   

 

   

 

  

 
 

INSTITUT MARTÍ L’HUMÀ 
 

 

      
      

 



Generalitat de Catalunya                                                                             
Departament d’Educació                                   
Institut Martí l’Humà     
Montblanc                                                                
 

  

 1 

 

      

 

 

 

 

Índex 
 

1. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. ..................................................... 2 

1.1 Concepte ............................................................................................... 2 

1.2 Accés .................................................................................................... 2 

1.3 La formació en centres de treball (FCT) ................................................ 2 

1.4 Cicles formatius de grau mitjà que s’ofereixen ...................................... 2 

1.5 CFGM Elaboració de productes alimentaris .......................................... 3 

1.6 I després… ............................................................................................ 4 

 

  



  

       | INSTITUT MARTÍ L’HUMÀ                         2  

1. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. 
 

1.1 Concepte 
 

 
Els CFGM  té la finalitat de proporcionar a l’alumnat la formació necessària per 

accedir al món laboral amb una qualificació mitjana. Quan acaben, els alumnes 

tenen una qualificació professional d’entitat i obtenen el títol de Tècnic en la 

professió que han triat. 

El model de formació professional intenta oferir a la societat una proposta de 

professionalització més ajustada a l’actual situació social, econòmica i educativa. 

 

1.2  Accés  
 

Poden accedir als cicles formatius de grau mitjà els alumnes que disposin 

d'alguna de les acreditacions acadèmiques següents: 

  

• Títol de graduat en educació secundaria obligatòria o d’un nivell acadèmic 

superior. 

• Títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1). 

• Haver superat els dos primers cursos del batxillerat unificat i polivalent (BUP). 

• Haver superat el Curs de formació específic d'accés a cicles formatius de 

grau mitjà. 

• Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació 

professional inicial (PQPI). 

• Podran accedir-hi, superant unes proves d’accés a cicles formatius de 

grau mitjà, les persones que tinguin més de 17 anys, o bé que els compleixin 

durant l’any natural en que vulguin iniciar el cicle. 

 
 

1.3 La formació en centres de treball (FCT) 
 

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes 

d'ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l'entorn dels 

centres on cursen els seus estudis, mitjançant un acord de col·laboració que 

subscriuen l'escola i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del 

programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments. 

 

1.4 Cicles formatius de grau mitjà que s’ofereixen 
 

• GESTIÓ  ADMINISTRATIVA. 
 
• MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC. 

 

• ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 
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1.5 CFGM Elaboració de productes alimentaris 
 
Família professional: Industries alimentaries 
 
El cicle està format per 14 mòduls professionals, amb una durada de 2000 hores. 
Aquest cicle formatiu es desplegarà en dos cursos acadèmics. 
 
En acabar s’obté el títol de Tècnic o tècnica en Elaboració de productes 
alimentaris. 
 
Hi ha dues maneres de cursar-lo: 
 

-  En Formació estàndard on l’alumne farà 383 h de pràctiques. I les 1617 

h restants, fent el mòduls al Institut. 

 

-  En Formació DUAL on l’alumne farà 1000h de pràctiques remunerades. 

I les 1000 h restants les farà al Institut. 
 

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar i envasar productes 

alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat i efectuar el 

manteniment de primer nivell dels equips, aplicant la legislació vigent d’higiene i 

de seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

Mòduls Professionals Hores 

Operacions de condicionat de matèries primeres 132 

Tractaments de transformació i conservació. 264 

Processat de productes alimentaris. 297 

Processos tecnològics en la indústria alimentària. 198 
Matèries primeres en la indústria alimentària 132 

Venda i comercialització de productes alimentaris. 66 

Operacions i control de magatzem en la indústria 
alimentària. 

66 

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments. 66 

Principis de manteniment electromecànic. 66 

Formació i orientació laboral 99 

Empresa i iniciativa emprenedora 66 

Anglès tècnic 99 

Síntesi 66 

Formació en centres de treball. 383 
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Sortides professionals: 
 

• Aquest professional exercirà l’activitat en petites, mitjanes o grans 

empreses, amb nivells molt diversos tant en la seva tecnologia com 

en la seva organització. 

• Elaborador o elaboradora de productes alimentaris. 

• Operador o operadora de màquines i equips per al tractament i 

l’elaboració de productes alimentaris. 

• Operador o operadora i controlador o controladora de línies 

d’envasament i embalatge. 

• Recepcionista i magatzemista. 

• Abastador o abastadora de matèries primeres i materials a les línies 

de producció. 

• Operador o operadora de dosificadors. 

• Supervisor o supervisora de línia. 

 

 

1.6 I després… 
 

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de 
tècnic, que els permet accedir: 
 
● al batxillerat, 
● a un cicle de grau superior de formació professional, 
● al món laboral. 
 

 

 


