


• Programa de Formació i Inserció
• Cicles Formatius
• Batxillerat



Programes de Formació i Inserció (PFI):

Auxiliar de reparació i manteniment de 
vehicles lleugers



Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM):

Tècnic/a en instal·lacions 
elèctriques i automàtiques

Família professional d’electricitat i electrònica
2 cursos acadèmics / 2.000 hores



COMPETÈNCIA GENERAL

• Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en 
edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines 
elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i 
reglamentació vigents, protocols de qualitat, seguretat i riscos 
laborals, assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi 
ambient.



MÒDULS PROFESSIONALS
• MP1 Automatismes industrials
• MP2 Instal·lacions elèctriques interiors
• MP3 Instal·lacions de distribució
• MP4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i 

edificis
• MP5 Instal·lacions domòtiques
• MP6 Instal·lacions solars fotovoltaiques
• MP7 Màquines elèctriques
• MP8 Electrònica
• MP9 Electrotècnia
• MP10 Formació i orientació laboral
• MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
• MP12 Anglès tècnic
• MP13 Síntesi
• MP14 Formació en centres de treball



PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL
● Personal instal·lador-mantenidor electricista.

● Electricistes de construcció. 

● Electricistes industrials.

● Electricistes de manteniment. 

● Personal instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. 

● Personal instal·lador-mantenidor d’antenes. 

● Personal instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges. 

● Personal instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.

● Personal muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. 



Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM):

Tècnic/a en gestió administrativa

Família professional d’administració i gestió
2 cursos acadèmics / 2.000 hores



COMPETÈNCIA GENERAL

• Realitzar activitats de suport 
administratiu en l'àmbit laboral, 
comptable, comercial, financer i 
fiscal, així com d'atenció al 
client/usuari, tant en empreses 
públiques com en empreses 
privades, aplicant la normativa 
vigent i protocols de qualitat, 
assegurant la satisfacció del client 
i actuant segons les normes de 
prevenció de riscos laborals i de 
protecció ambiental.



MÒDULS PROFESSIONALS
• MP1 Comunicació empresarial i atenció al client

• MP2 Operacions administratives de compravenda

• MP3 Operacions administratives de recursos humans

• MP4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

• MP5 Tècnica comptable

• MP6 Tractament de la documentació comptable

• MP7 Tractament informàtic de la informació

• MP8 Anglès

• MP9 Empresa i Administració

• MP10 Empresa a l'aula

• MP11 Formació i orientació laboral

• MP12 Formació en centres de treball



PRINCIPALS OCUPACIONS I  LLOCS DE TREBALL

● Personal auxiliar administratiu. 

● Personal ajudant d’oficina. 

● Personal auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.

● Personal administratiu comercial. 

● Personal auxiliar administratiu de gestió de personal. 

● Personal auxiliar administratiu de les administracions públiques. 

● Recepcionista. 

● Personal empleat d’atenció al client. 

● Personal empleat de tresoreria. 

● Personal empleat de mitjans de pagament.



Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM):

Tècnic/a en olis  d’oliva i vins

Família professional d’indústries alimentàries
2 cursos acadèmics / 2.000 hores / FP dual (retribuïda)



COMPETÈNCIA GENERAL

• 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 de seguretat 
alimentària, de protecció ambiental i de 
prevenció de riscos laborals.



MÒDULS PROFESSIONALS
• MP1 Extracció d’olis d’oliva
• MP2 Elaboració de vins
• MP3 Condicionament d’olis d’oliva
• MP4 Elaboració d’altres begudes i derivats
• MP5 Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
• MP6 Principis de manteniment electromecànic
• MP7 Venda i comercialització de productes alimentaris
• MP8 Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària
• MP9 Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, vinícola i 

d'altres begudes
• MP10 Anàlisi sensorial
• MP11 Formació i orientació laboral
• MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
• MP13 Anglès tècnic
• MP14 Síntesi
• MP15 Formació en centres de treball



PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

● Personal cellerer, elaborador de vins, caves, sidra i altres begudes 
i derivats. 

● Personal mestre d’almàssera, extractora i refinament d’olis 
d’oliva. 

● Recepcionistes de matèries primeres. 
● Personal operador de secció d’embotellament i/o d’envasament. 
● Auxiliars de laboratori en almàsseres i cellers.
● Auxiliars de control de qualitat en almàsseres i cellers. 
● Comercials d’almàsseres i cellers. 



Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Tècnic/a superior en vitivinicultura

Família professional d’indústries alimentàries
2 cursos acadèmics / 2.000 hores / FP dual (retribuïda)



COMPETÈNCIA GENERAL

● Organizar, programar i supervisar la producció en la indústria 
vitiviní cola controlant la producció vití cola i les operacions 
d’elaboració, estabilització i envasament de vins i derivats, 
aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat 
alimentària, prevenció de riscos laborals i protecció 
ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Àmbit professional i de treball:
∙Tècnic vitivinícola.
∙Encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
∙Encarregat de la recepció de mostos frescos i sulfitats.
∙Supervisor de columnes de destil·lació i de concentració. 
∙Encarregat de la línia d’envasament de destil·lats,  concentrats i vinagres. 
∙Encarregat de l’envelliment i la criança de destil·lats i vinagres. 
∙Tècnic en anàlisi sensorial. 

Àmbit professional i de treball:
∙Tècnic vitivinícola.
∙Encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
∙Encarregat de la recepció de mostos frescos i sulfitats.
∙Supervisor de columnes de destil·lació i de concentració. 
∙Encarregat de la línia d’envasament de destil·lats,  concentrats i vinagres. 
∙Encarregat de l’envelliment i la criança de destil·lats i vinagres. 
∙Tècnic en anàlisi sensorial. 



Àmbit professional i de treball:
∙Tècnic vitivinícola.
∙Encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
∙Encarregat de la recepció de mostos frescos i sulfitats.
∙Supervisor de columnes de destil·lació i de concentració. 
∙Encarregat de la línia d’envasament de destil·lats,  concentrats i vinagres. 
∙Encarregat de l’envelliment i la criança de destil·lats i vinagres. 
∙Tècnic en anàlisi sensorial. 

Tècnic Superior en 
Vitivinicultura 
Durada: 2000 h.

dos cursos acadèmics
Formació en centres de treball:  680h.

Àmbit professional i de treball:
∙Tècnic vitivinícola.
∙Encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
∙Encarregat de la recepció de mostos frescos i sulfitats.
∙Supervisor de columnes de destil·lació i de concentració. 
∙Encarregat de la línia d’envasament de destil·lats,  concentrats i vinagres. 
∙Encarregat de l’envelliment i la criança de destil·lats i vinagres. 
∙Tècnic en anàlisi sensorial. 

Tècnic Superior en 
Vitivinicultura 

MÒDULS PROFESSIONALS
● MP1 Viticultura
● MP2 Vinificacions
● MP3 Estabilització, criança i envasat
● MP4 Anàlisi enològica
● MP5 Indústries derivades
● MP6 Tast i cultura vitivinícola
● MP7 Comercialització i logística en la indústria 

alimentària
● MP8 Legislació vitivinícola i seguretat alimentària
● MP9 Gestió de qualitat i ambiental en la indústria 

alimentària
● MP10 Processos bioquímics
● MP11 Formació i orientació laboral
● MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
● MP13 Projecte en la indústria vitivinícola
● MP14 Formació en centres de treball



PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL
● Personal tècnic vitivinícola. 
● Personal encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
● Personal encarregat de la recepció de mostos frescos i 

sulfitats. 
● Personal supervisor de columnes de destil·lació i de 

concentració. 
● Personal encarregat de la línia d’envasament de destil·lats, 

concentrats i vinagres. 
● Personal encarregat de l’envelliment i la criança de 

destil·lats i vinagres. 
● Personal tècnic en anàlisi sensorial.



Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Tècnic/a superior en processos i qualitat 
en la indústria alimentària, orientat a 

l’oli

Família professional d’indústries alimentàries
formació parcial/ 795 hores / 9h setmanals



COMPETÈNCIA GENERAL

● Organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes 
alimentaris, programar i supervisar les operacions i els 
recursos materials i humans necessaris, i aplicar els plans de 
producció, de qualitat, de seguretat alimentària, de prevenció 
de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la 
legislació vigent.

Àmbit professional i de treball:
∙Tècnic vitivinícola.
∙Encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
∙Encarregat de la recepció de mostos frescos i sulfitats.
∙Supervisor de columnes de destil·lació i de concentració. 
∙Encarregat de la línia d’envasament de destil·lats,  concentrats i vinagres. 
∙Encarregat de l’envelliment i la criança de destil·lats i vinagres. 
∙Tècnic en anàlisi sensorial. 

Àmbit professional i de treball:
∙Tècnic vitivinícola.
∙Encarregat del procés de destil·lació i rectificació. 
∙Encarregat de la recepció de mostos frescos i sulfitats.
∙Supervisor de columnes de destil·lació i de concentració. 
∙Encarregat de la línia d’envasament de destil·lats,  concentrats i vinagres. 
∙Encarregat de l’envelliment i la criança de destil·lats i vinagres. 
∙Tècnic en anàlisi sensorial. 



MÒDULS PROFESSIONALS

● MP1 Organització de la producció alimentària
● MP5 Comercialització i logística en la indústria 

alimentària
● MP7 Manteniment electromecànic en indústries de 

procés
● MP9 Nutrició i seguretat alimentària
● MP17 Control de qualitat en els olis d’oliva
● MP18 Formació en centres de treball dual



PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

● Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem.
● Cap de torn.
● Supervisor/a d’equips, de processos i de productes.
● Encarregat o encarregada de producció.
● Encarregat o encarregada de l’elaboració de nous productes i del 

desenvolupament de processos.
● Encarregat o encarregada en anàlisi d’aliments.
● Tècnic/a en anàlisi sensorial.
● Tècnic/a en laboratori de control de qualitat.
● Inspector/a de qualitat. Auditor o auditora de qualitat.
● Encarregat o encarregada de la gestió de la seguretat alimentària.
● Encarregat o encarregada d’aprovisionaments.
● Encarregat o encarregada de la línia d’envasament i d’embalatge.
● Encarregat o encarregada de control ambiental i de seguretat 

laboral.
● Tècnic o tècnica comercial.



Orientació als cicles formatius

● Institut = referent en la provisió de serveis d’informació i orientació 
professional que ajudin l’alumnat a prendre i dur a terme, en cada 
moment de la seva vida, les seves pròpies decisions i transicions. 

● L’orientació es treballa de manera conjunta:
○ tutories i mòduls transversals de FOL i EIE

● Projecte APROPA’T de l’Oficina Jove. Competències laborals a través 
de diversos tallers:

■ competències i mercat de treball, autoconeixement, 
comunicació, elevator pitch, currículum, networking, canals 
de recerca de feina, proves de selecció, entrevista de feina i 
speed dating.



· Humanístic
· Social
· Científic
· Tecnològic

Batxillerat



•Llengua catalana i literatura
•Llengua castellana i literatura
•Llengua estrangera (Anglès)
•Filosofia i Ciutadania
•Història de la filosofia
•Història
•Ciències per al Món Contemporani
•Educació física
•Tutoria

Matèries comunes de Batxillerat:
1r i 2n:
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua estrangera

1r:
Educació Física 
Filosofia
Ciències del Món Contemporani

2n:
Història de la Filosofia
Història
Treball de Recerca



Matèries de modalitat dels Batxillerats 
científic i tecnològic:

Matemàtiques I i II
Biologia I i II
Ciències de la Terra I i II
Tecnologia Industrial I i II
Dibuix Tècnic I i II
Electrotècnia
Física I i II
Química I i II



Matèries de modalitat dels Batxillerats 
humanístic i social:

Llatí I i II
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II
Història del Món Contemporani
Francès
Literatura Castellana
Literatura Catalana
Literatura Universal
Economia
Economia d’empresa I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l’Art



Distribució del Batxillerat
 MATÈRIES COMUNES

Llengua catalana I 3 hores Llengua catalana II 2 hores

Llengua castellana I 2 hores Llengua castellana II 3 hores

Llengua estrangera I 3 hores Llengua estrangera II 3 hores

Educació física 2 hores Hª de la filosofia 3 hores

Filosofia i ciutadania 2 hores Història 3 hores

Ciències del món 
contemporani

2 hores

Treball de recerca Treball de recerca

TOTAL 14 hores TOTAL 14 hores



MATÈRIES DE MODALITAT                                            
4 hores setmanals

CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT 1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT

Matemàtiques I Matemàtiques II Ha contemporània Literatura castellana 
/ Hª de l’art

Física I / 
Ciències de la terra I

Física II / 
Ciències de la terra II

Llatí I / 
Economia de 
l’empresa I

Llatí II / 
Economia de 
l’empresa II

Química I  / 
Tecnologia industrial I

Química II  / 
Tecnologia industrial II

Literatura universal / 
Matemàt. aplicades a 
les C.Socials I

Literatura catalana / 
Matemàt. aplicades a 
les C.Socials II

Biologia I /
Dibuix tècnic I

Biologia II /
Dibuix Tècnic II /
Electrotècnia

Francès /
Grec I /
Economia

Grec II /
Geografia



Gràcies per la vostra atenció.

Teniu les portes de 
l’Institut Josep Vallverdú 

sempre obertes.

Us hi esperem!
Per accedir agrtl batxillerat, es requereix tenir 
el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)


