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LES BORGES BLANQUES

La Formació Professional de Grau Mitjà que s’imparteix a 
l’institut s’ordena en cicles formatius que atorguen la 
qualificació necessària per executar les tasques pròpies de 
la professió.
Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals 
de caràcter teòric i pràctic.
Per completar el currículum lectiu es faran mòduls de 
formació pràctica en centres de treball. 
Aquests mòduls de formació pràctica a les empreses són 
una matèria obligatòria i avaluable, i s’ha de realitzar en 
determinades empreses mitjançant els convenis establerts 
pel Departament d’Educació.

ALTA INSERCIÓ LABORAL

GRUPS REDUÏTS

ATENCIÓ PERSONALITZADA

PRÀCTIQUES REMUNERADES EN EMPRESES

WWW.INS-JOSEPVALLVERDU.CAT

EXTRACCIÓ D’OLIS D’OLIVA

ELABORACIÓ DE VINS

ELABORACIÓ D’ALTRES BEGUDES I DERIVATS

SEGURETAT I HIGIENE EN LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

VENDA I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

ANÀLISI SENSORIAL

ANGLÈS TÈCNIC

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA DUAL 

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

FP DUAL

ACTIVA’T ARA,
ENCARA EL FUTUR

COM S’HI POT ACCEDIR?

PODEU ACCEDIR A CURSAR UN CICLE DE GRAU MITJÀ SI 
COMPLIU ALGUN DELS SEGÜENTS REQUISITS:

· Tenir el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria (ESO).
· Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de 
grau mitjà.
· Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
· Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i 
polivalent (BUP).
· Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
· Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys.
· Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de 
qualificació professional inicial.
· Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau 
superior.

Si no compliu cap dels requisits esmentats, haureu de 
superar una prova d'accés a la qual només podreu accedir si 
ja teniu fets els 17 anys.
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· EXTRACCIÓ D’OLIS D’OLIVA

· ELABORACIÓ DE VINS

· CONDICIONAMENT D’OLIS D’OLIVA

· ELABORACIÓ D’ALTRES BEGUDES I DERIVATS

· SEGURETAT I HIGIENE EN LA MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS

· PRINCIPIS DE MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

· VENDA I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES 
ALIMENTARIS

· OPERACIONS I CONTROL DE MAGATZEM EN LA 
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

· MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES EN LA 
INDÚSTRIA OLEÍCOLA, VINÍCOLA I D’ALTRES BEGUDES

· ANÀLISI SENSORIAL

· FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

· EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

· ANGLÈS TÈCNIC

· SÍNTESI

· FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

QUÈ ESTUDIARÀS?

Des de l’institut apostem fort per garantir la formació i la 
inserció laboral de les persones que volen treballar en el 
món de l’elaboració d’olis d’oliva i vins.
Les Garrigues és una comarca que compta amb un oli verge 
d’oliva de qualitat, amb denominació d’origen.
Tenim un model de formació professional en alternança 
dual, orientada als llocs de treball i a les competències 
professionals. 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
La competència general d’aquest títol consisteix a 
elaborar i envasar olis d’oliva, vins i altres begudes 
d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el 
manteniment de primer nivell dels equips, aplicant la 
legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària i les de 
protecció ambiental i prevenció de riscs laborals. 

El professorat acompanya l’alumnat en la seva formació i en 
l’aprenentatge de les 3 competències durant tot el cicle. 

ALTRES CONEIXEMENTS
• Competències laborals, recerca de feina i 
autoconeixement, a l’Oficina Jove de les Garrigues. 
• Meditació, coaching i intel·ligència emocional, al 
Centre d’Empreses Innovadores de les Borges Blanques.

SORTIDES PROFESSIONALS
· Elaborador/a d’oli, vins, caves, sidra i altres begudes i 
derivats.
· Elaborador/a de begudes no alcohòliques i 
carbòniques.
· Mestre/a de molí, extractora i refinats d’olis d’oliva.
· Operador/a en la fabricació de greixos o de la secció 
d’embotellament i/o envasament.
· Auxiliar de laboratori en molins d’oli i cellers i de 
control de qualitat.
· Comercial de molins d’oli i cellers.

SORTIDES ACADÈMIQUES
Les persones que superen el cicle de grau mitjà obtenen un 
títol de tècnic/a que els permet accedir:
· Al batxillerat.
· A un cicle de grau superior de formació professional.
· Al món laboral.

QUÈ APRENDRÀS?

QUINES SORTIDES TINDRÀS

CONTINGUTS CURRICULARS DEL CICLE COM S’ESTRUCTUREN ELS CICLES?
· Estan estructurats en mòduls professionals que 
alhora s’organitzen en unitats formatives. 
· La superació positiva de totes les unitats formatives 
dona lloc a la superació i la certificació del mòdul 
professional.

QUÈ SÓN LES UNITATS FORMATIVES (UF)?
· Les UF són una agrupació de resultats 
d’aprenentatge.
· L’objectiu de les UF és disposar d’unitats de 
formació de curta durada que facilitin l’aprenentatge 
al llarg de la vida, la integració dels sistemes de 
formació professional i la incorporació de la població 
adulta a la formació.
· Les UF són les unitats de formació i avaluació, i es 
podran certificar en determinats casos.

PUC MATRICULAR-ME EN UNA O EN MÉS 
UNITATS FORMATIVES SENSE COMPLETAR TOT 
EL TÍTOL?

· Sí. Sempre que hi hagi places disponibles, us podeu 
matricular en una o en diverses unitats formatives.
· Podeu fer la matrícula en una unitat formativa.

TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ A:
WWW.INS-JOSEPVALLVERDU.CAT


