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INSTITUT MONTSIÀ
Ensenyaments Professionals

TÈCNIC SUPERIOR

EN PROCESSOS I QUALITAT

EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

FP Dual

QUINES TASQUES PODRÉ FER?

SORTIDES PROFESSIONALS

· Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de
   magatzem.
· Cap de torn.
· Supervisor o supervisora 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 o tècnica en anàlisi sensorial. 

· Tècnic o tècnica en laboratori de control de qualitat.
· Inspector o inspectora 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.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o 
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi 
universitari oficial de grau.

Per a més informació del cicle formatiu:  

www.iesmontsia.org

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT? 
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS
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COM ACCEDIR AL CICLE OBJECTIUS DEL CICLE 

QUÈ APRENDRÉ? COMPETÈNCIES PROFESSIONALS OBJECTIUS DEL CICLE 

QUINA DURADA TÉ EL CICLE?

QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.
CONTINGUT CURRICULAR

A QUIN TIPUS D'EMPRESA VA ADREÇAT?
ÀMBIT PROFESSIONAL

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen 
algun dels requisits següents:
· tenir el títol de batxillerat,
· t enir el títol de tècnic de formació professional o tècnic
  superior de formació professional o tècnic 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, o
· haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
  grans de 25 anys.
· haver superat la prova d´accés a cicles formatius de
  grau superior dins del mateix itinerari formatiu.

La competència general d'aquest títol consisteix a orga-
nitzar i controlar els processos d'elaboració de productes 
alimentaris programant i supervisant les operacions i els 
recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans 
de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció 
de riscos laborals i de protecció ambiental, d'acord amb la 
legislació vigent.

Aquest professional exercirà l'activitat en petites, 
mitjanes o grans empreses de la indústria alimentària, 
integrat en un equip de treball en què realitzarà tasques 
de gestió de la producció, d'organització i de control, en 
les àrees funcionals de logística, de recerca i 
desenvolupament, de qualitat, de seguretat alimentària, 
de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. 
Actuarà com a comandament intermedi sota la 
supervisió de personal tècnic de nivell superior 
responsable, si bé en petites empreses on disposa d'un 
major grau d'autonomia pot assumir tasques de gestió i 
direcció d'empresa.

ü Planificar els processos productius, assignant equips i instal·lacions en funció del producte que s'ha d'elaborar.

ü Programar i organitzar la producció alimentària i els sistemes automàtics de producció observant les exigències de
     qualitat, de seguretat i de protecció ambiental establertes.

ü Conduir les operacions d'elaboració de productes alimentaris, i resoldre les contingències que es presentin.

ü Supervisar les operacions d'envasament, d'embalatge i d'etiquetatge en condicions de qualitat i de seguretat.

ü Planificar la logística en l'empresa alimentària, organitzant els aprovisionaments, l'emmagatzematge i l'expedició de les
     matèries primeres, de les auxiliars i dels productes.

ü Programar i supervisar el manteniment i l'operativitat dels equips i de les instal·lacions per garantir el funcionament en
     condicions d'higiene, de qualitat, d'eficiència i de seguretat.

ü Comercialitzar i promocionar els productes en la petita empresa alimentària.

ü Supervisar, durant el procés productiu, la utilització eficient dels recursos, la recollida selectiva, la depuració i l'eliminació
    dels residus, garantint la protecció ambiental d'acord amb els plans de l'empresa i la normativa vigent.

ü Aplicar la normativa de seguretat alimentària, de prevenció de riscos laborals i la legislació específica dels diferents
    sectors de la indústria alimentària.

ü Organitzar i coordinar el treball en equip, assumint-ne el lideratge, mantenint relacions professionals fluïdes, comunicant
    amb respecte i sentit de la responsabilitat en l'àmbit de la seva competència, tenint en compte la jerarquia de l'empresa.

Dos cursos acadèmics. Total 2000 hores :
· Formació en el centre educatiu: 1617 hores
· Formació en el centre de treball
  (pràctiques en empreses): 383 hores

· M1 Tecnologia alimentària
· M2 Anàlisi d’aliments
· M3 Tractaments de preparació i conservació dels aliments
· M4 Organització de la producció alimentària
· M5 Comercialització i logística en la indústria alimentària
· M6 Gestió de qualitat i ambiental en la industria
          alimentària
· M7 Manteniment electromecànic en indústries de procés
· M8 Control microbiològic i sensorial dels aliments
· M9 Nutrició i seguretat alimentària
· M10 Processos integrats en la indústria alimentària
· M11 Biotecnologia alimentària
· M12 Innovacio alimentària
· M13 Formació i orientació laboral
· M14 Empresa i iniciativa emprenedora
· M15 Projecte en processos i qualitat en la indústria
            alimentària
· M16 Formació en centres de treball
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