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COM S’HI POT ACCEDIR?

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

· Tenir el títol de batxillerat.
· Tenir el títol de tècnic/a de formació professional o tècnic/a 
superior de formació professional o tècnic/a especialista.
· Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental.
· Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el 
preuniversitari.
· Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat 
unificat polivalent (BUP).
· Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
· Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys.

Si no compliu cap dels requisits esmentats, haureu de 
superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi, cal tenir més 
de 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es 
realitza la prova.

DURADA DEL CICLE: 2.000 h
2 CURSOS ACADÈMICS

VITIVINI
CULTURA
La Formació Professional de Grau Superior 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.

TITULACIÓ DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN 



· VITICULTURA

· VINIFICACIONS

· PROCESSOS BIOQUÍMICS

· ESTABILITZACIÓ, CRIANÇA I ENVASAMENT

· ANÀLISI ENOLÒGICA

· INDÚSTRIES DERIVADES

· TAST I CULTURA VITIVINÍCOLA

· COMERCIALITZACIÓ I LOGÍSTICA EN LA 
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

· LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA I SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA

· GESTIÓ DE QUALITAT I AMBIENTAL EN LA 
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

· PROJECTE EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA

· FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

· EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

· 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 del vi, i estrenyem els llaços de 
col·laboració amb les empreses més capdavanteres del 
sector. La comarca de les Garrigues compta amb un 
mercat d’empreses de vins i cellers que estan agafant molt 
de valor i renom.
El nostre model de formació és en alternança dual, 
orientada als llocs de treball i a les competències 
professionals, i pretén augmentar la implicació de les 
empreses.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
Formem perquè els nostres alumnes puguin planificar i 
realitzar les operacions d’elaboració, estabilització i 
envasament de vins i derivats, i també per programar i 
controlar la producció vitícola.
El professorat acompanya l’alumnat en la seva formació i 
en l’aprenentatge de les 3 competències durant tot el 
cicle. 

ALTRES CONEIXEMENTS
• 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
· Tècnic/a en vitivinicultura i en anàlisi sensorial.
· Encarregat/da de processos de destil·lació, 
rectificació, recepció de mostos frescos i sulfitats.
· Encarregadat/da de la línia d’envasament de 
destil·lats, concentrats i vinagres, així com de 
l’envelliment i la criança.

SORTIDES ACADÈMIQUES
Les persones que superen un cicle formatiu de grau 
superior obtenen el títol de tècnic superior que els permet 
accedir:
· A qualsevol estudi universitari oficial de grau.
· Al món laboral.

QUÈ APRENDRÀS?

QUINES SORTIDES TINDRÀS?

CONTINGUTS CURRICULARS DEL CICLE

Josep Vallverdú
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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


