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Curs

UF 1: recepció de l’oliva - Rep l’oliva justificant els criteris establerts en funció de la qualitat de l’oli 
que es pretén obtenir.

1r

UF 2: extracció de l’oli d’oliva - Prepara la pasta descrivint les operacions i els paràmetres de 
control.

1r

UF 3: tractament de subproductes - Tracta els subproductes de l’almàssera justificant els 
procediments aplicats.

2n

UF 1: operacions prefermentatives - Realitza les operacions prefermentatives descrivint els seus 
fonaments.

1r

UF 2: vinificacions - Condueix els processos de fermentació alcohòlica i maceració descrivint els 
seus fonaments i les tècniques
associades.

1r

UF 3: estabilització - Estabilitza els vins, justificant els mètodes i els productes emprats. 1r

UF 4: criança - Efectua l’acabat i la criança dels vins relacionant les tècniques d’envelliment amb el 
producte que s’obtindrà.

1r

UF 5: vinificacions especials - Elabora vins escumosos, descrivint els procediments i les tècniques 
associades.

1r

UF 1: refinació i filtració d’olis d’oliva - Refina olis d’oliva i de pinyols justificant els procediments i 
paràmetres de control.

2n

UF 2: paràmetres físics i químics d’olis d’oliva - Classifica els olis d’oliva, realitzant les anàlisis 
bàsiques que en garanteixen la qualitat.

2n

UF 3: envasament i emmagatzematge d’olis d’oliva - Emmagatzema olis d’oliva descrivint els 
procediments i paràmetres de control.

2n

UF 1: recepció de matèries primeres i auxiliars - Rep les matèries primeres i auxiliars relacionant-
les amb els processos d’elaboració.

1r

UF 2: aiguardents, licors i begudes espirituoses - Elabora destil·lats i licors identificant les 
operacions, els productes i els mitjans emprats.

2n

UF 3: vinagre, sidra, vins aromatitzats i aperitius - Elabora vinagre i sidra descrivint els seus 
fonaments tecnològics.

2n

UF 4: cervesa - Elabora cervesa descrivint-ne els procediments i les tècniques associades. 2n
UF 5: envasament de vins i altres begudes - Envasa vins i altres begudes, justificant-ne el material i 
la tècnica seleccionada.

1r

UF 1: manipulació d’aliments - Neteja/desinfecta utillatge, equips i instal·lacions, valorant la seva 
repercussió en la qualitat
higienicosanitària dels productes.

1r

UF 2: protecció del medi ambient - Utilitza els recursos eficientment, avaluant els beneficis 
ambientals associats.

1r

UF 1: xarxes de distribució i equips elèctrics - Identifica els elements de les instal·lacions 
elèctriques descrivint-ne la missió que realitzen en el conjunt de
la instal·lació.

1r

UF 2: instal•lacions pneumàtiques i hidràuliques - Reconeix els elements que intervenen en les 
instal·lacions pneumàtiques analitzant-ne la funció que
realitzen i la influència en el conjunt de la instal·lació.

1r

UF 3: elements mecànics i principis de manteniment - Identifica els elements mecànics d’equips, 
de màquines i d’instal·lacions descrivint-ne la funció que realitzen
i la seva influència en el conjunt.

1r

UF1: comercialització i venda - Estableix els preus dels productes alimentaris elaborats, analitzant-
ne els costos i els beneficis.

1r

UF2: atenció al client - Atén el client, descrivint les tècniques de comunicació emprades. 1r
UF 1: aprovisionament del magatzem - Aprovisiona el magatzem i la línia de producció, identificant-
ne les necessitats i les existències.

1r

UF 2: recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies - Rep les matèries primeres i 
auxiliars descrivint-ne la documentació associada i els requeriments de
transport.

1r

UF 1: el raïm i el cep - Conexement de les característiques morfològiques i biològiques de la vinya i el 
raïm.

1r

UF 2: producció vitícola - Caracteritza els processos de producció del raïm i els els tractaments que 
s'hi fan.

1r

UF 3: controls bàsics dels productes vinícoles - Caracteritza els productes acabats i subproductes 
vinícoles relacionant-los amb el seu procés d’elaboració i
reconeixent les seves propietats  duent a terme tot tipus d'analñitiques.

1r

UF 4: l’oliva i l’olivera - Conexement de les característiques morfològiques i biològiques de l'olivera i 
l'oliva

1r

UF 5: producció oleícola - Caracteritza els processos de producció de l'oliva i els els tractaments que 
s'hi fan.

1r

UF 6: controls bàsics dels olis d’oliva - Caracteritza els productes acabats i subproductes oleícoles 
relacionant-los amb el seu procés d’elaboració i
reconeixent les seves propietats.

1r

UF 1: materials i instal•lacions per a l’anàlisi sensorial - Prepara els materials i les instal·lacions de 
l’anàlisi sensorial valorant la seva influència en l’apreciació dels
atributs organolèptics.

1r

UF 2: tast d’olis - Realitza l’anàlisi sensorial d’olis d’oliva descrivint les fases de la degustació. 1r
UF 3: tast de vins tranquils - Realitza l’anàlisi sensorial de vins tranquils descrivint les fases de la 1r
UF 4: tast de vins escumosos, derivats del vi i altres - Realitza l’anàlisi sensorial de vins 
escumosos, derivats de vi i altres descrivint les fases de la degustació.

1r

99

UF 1: anglès tècnic - Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb els sectors 
vinícola i oleícola continguda en
discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-
lo amb
els recursos lingüístics corresponents.

1r

MP 1: extracció d’olis d’oliva

CURRÍCULUM TÈCNIC EN OLIS I VINS

HLLD
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132

165

99

Hores 
(màx-mín)

Unitats formatives

MP 4: elaboració d’altres 
begudes i derivats

MP 5: seguretat i higiene en la 
manipulació d’aliments

40

24

MP 6: principis de 
manteniment electromecànic

MP 2: elaboració de vins

Mòduls Professionals

44
MP 7: venda i comercialització 
de productes alimentaris

MP 3: condicionament d’olis 
d’oliva

196

MP 13: anglès tècnic

MP 10: anàlisi sensorial

66

MP 8: operacions i control de 
magatzem en la indústria 
alimentària

99

MP 9: matèries primeres i 
productes en la indústria 
oleícola, vinícola i d’altres 
begudes



66

UF 1: Francès tècnic - Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb els sectors 
vinícola i oleícola continguda en
discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-
lo amb
els recursos lingüístics corresponents.

2n

MP 16: Francès tècnic (Mòdul 
de centre)
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