OBJECTIUS DEL CICLE
El Cicle Formatiu de Grau Mitjà
d’Elaboració d’olis d’oliva i vins de la
Família professional d’Indústries
Alimentàries té per objectiu la
capacitació de l’alumnat per a
treballar a tafones o cellers, tot
formant-los
per
a
realitzar
operacions d’extracció, elaboració i
envasament d’olis i vins, així com
per utilitzar la maquinària i els
equips corresponents i fer-ne un
manteniment de primer nivell.

•

FORMACIÓ DE CENTRES DE
TREBALL

•

La realització d’aquest mòdul facilita
a l’alumnat un apropament a la seva
futura professió. Es tracta d’una
experiència molt enriquidora que es
fa possible gràcies a la col·laboració
d’empreses del sector, que acolliran
els alumnes en pràctiques.
REQUISITS D’ACCÉS
•
•
•
•

MÒDULS PROFESSIONALS

Graduat en ESO
Prova d’accés als cicles formatius
Títol de FP1 (qualsevol especialitat)
Tenir aprovat 2n de BUP

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Matèries primeres en la indústria oleícola,
vinícola i d’altres begudes
Extracció d’olis d’oliva
Elaboració de vins
Principis de manteniment electromecànic
Operacions i control de magatzem a la
indústria alimentària
Condicionament d’olis d’oliva
Elaboració d’altres begudes i derivats
Anàlisi sensorial
Venda i comercialització de productes
alimentaris
Seguretat i higiene en la manipulació
d’aliments
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

QUÈ PUC FER EN ACABAR EL
CICLE?
•

Treballar a la indústria d’elaboració i
envasat d’olis d’oliva, vins i altres
begudes com a:
◦ Elaborador/a d’oli
◦ Elaborador/a de vins, caves, sidra i
altres begudes i derivats
◦ Elaborador/a de begudes no
alcohòliques i carbòniques
◦ Mestre de tafona, extractora i refinats
d’olis d’oliva
◦ Operador/a en la fabricació de geixos
◦ Operador/a en la secció
d’embotellament i/o envasat
◦ Auxiliar de laboratori en tafones i
cellers
◦ Auxiliar de control de qualitat en
tafones i cellers
◦ Comercial de tafones i cellers

•

Seguir estudiant:
◦ Un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà
◦ Cicle Formatiu de Grau Superior de
Vitivinicultura (accés directe)
◦ Batxillerat, en qualsevol de les seves
modalitats
◦ Cursos d’especialització professional

DURADA
•
•
•

Durada total: 2000 hores
Formació al centre: 1650 hores
Formació en centres de treball: 350 hores

CICLE FORMATIU
GRAU MITJÀ

OLIS D’OLIVA I
VINS
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