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≥ Alta ocupabilitat

≥  Formació professional a la Universitat i de 
la mà del sector productiu: iniciativa única, 
innovadora i de qualitat.

≥  Obtenció d’un títol oficial de la Generalitat 
i d’un certificat de la UVic-UCC.

≥  L’alumnat aprèn treballant: 100% formació 
dual.

≥  Docents del món universitari i del món 
professional.

≥  L’alumnat gaudeix d’instal·lacions i serveis 
universitaris.

≥  Garantim una formació de qualitat.

CFGS 

Centre integral de formació 
en indústries càrnies 
i agroalimentàries

Centre integral de formació 
en indústries càrnies 
i agroalimentàries

Processos i 
Qualitat en 
la Indústria 
Alimentària

Aprèn 
treballant

100% dual



Processos i Qualitat  
en la Indústria  
Alimentària
La indústria de l’alimentació i les begudes és la primera branca industrial 
a l’estat espanyol, un sector estratègic i amb àmplia demanda laboral que 
requereix professionals de primer nivell.
El cicle s’imparteix 100% en format dual. L’alumnat estudia i treballa a 
l’empresa alimentària durant els seu estudis.

•  Formació pràctica, impartida per professionals en actiu i amb experiència.

•  Accés als laboratoris i plantes pilot de la UVic-UCC.

•  Aprèn conceptes de producció, organització, qualitat i control alimentari. 

•  Incorpora coneixements d’emprenedoria, orientació laboral, gestió de 
l’empresa i del sector, alhora que integra la llengua anglesa de manera 
transversal. 

•  El 90% de l’alumnat que finalitza el cicle a Kreas troba feina abans dels 3 
mesos següents a la finalització dels estudis.

Sortides professionals

•  Participa en el desenvolupament de productes alimentaris, des de la 
formulació inicial fins a l’expedició en tasques de control de matèria 
primera, anàlisi, programació de la producció, control de qualitat i seguretat 
alimentària

•  Treballa en qualsevol de les seccions de l’empresa com a responsable, cap 
de línia, de planta, de secció...

Continuïtat acadèmica

Aquest cicle dona accés directe a graus universitaris de la UVic i amb 
reconeixement de crèdits sobre el total de 240 crèdits ECTS com:

• Nutrició Humana i Dietètica, 33 crèdits ECTS
• Biologia, 24 crèdits ECTS
• Biotecnologia, 24 crèdits ECTS

Pla d’estudis

1r curs

• MP 1. Additius, coadjuvants i auxiliars. 
Indústria càrnia. Indústria dels derivats de 
la pesca i aqüicultura. Indústria de la llet 
i productes làctics. Indústria derivada de 
fruites i hortalisses. Indústria dels derivats 
dels cereals i afins. Altres productes 
alimentaris

• MP 2. Organització del laboratori. Assajos 
físics i fisicoquímics. Anàlisis químiques. 
Composició centesimal

• MP 3. Condicionament i transformació de 
matèries primeres. Tractaments tèrmics 
de conservació. Tractaments d’assecat i 
concentració. Envasament i embalatge

• MP 6. Gestió de la qualitat en la indústria 
alimentària

• MP 9. Nutrició. Seguretat alimentària

• MP 11. Bioquímica i microbiologia. 
Bioreactors i biosensors. Aplicacions 
biotecnològiques

• MP 13. Prevenció de riscos laborals

• MP 16. Formació en centres de treball

2n curs

• MP 2. Mètodes electroquímics. Mètodes 
òptics. Mètodes cromatogràfics

• MP 4. Planificació i programació de la 
producció. Organització de la producció. 
Control de la producció i dels costos

• MP 5. Logística. Comercialització i 
promoció de productes alimentaris

• MP 6. Protecció mediambiental

• MP 7. Materials i elements mecànics. 
Instal·lacions i màquines hidràuliques, 
pneumàtiques i elèctriques. Organització 
del manteniment bàsic

• MP 8. Tècniques bàsiques de treball a 
microbiologia. Control i higiene. Anàlisi 
d’aliments i aigua. Anàlisi sensorial

• MP 10. Control automàtic de processos. 
Conducció i control d’un procés 
d’elaboració

• MP 12. Innovació alimentària

• MP 13. Incorporació al treball

• MP 14. Empresa i iniciativa emprenedora

• MP 15. Projecte de processos i qualitat en 
la indústria alimentària

Arnau Piella
Tècnic superior en PQIA. Departament tècnic de qualitat  
a Embutidos Monells

«Gràcies a la formació dual fa cinc anys que treballo a 
Embutidos Monells, empresa en què he pogut conèixer 
diferents àrees, com la de qualitat o I+D.» 

Amb 5 anys i mig es poden obtenir dues titulacions oficials: Tècnic superior en 
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentaria (2 anys) i Graduat universitari en 
Nutrició Humana i Dietètica (3 anys i mig). 
Permet millorar les oportunitats laborals i la competència professional. 

2+3
2 anys de CFGS
3 anys de grau

Docència: tarda. Formació dual: matí


