
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli
d'oliva en les condicions establertes als manuals de
procediments i qualitat, conduir les operacions de refinació i
condicionament d'oli d'oliva, elaborar destil·lats i begudes
espirituoses, portar a terme les operacions d'acabament i
estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i
emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar,
etiquetar i embalar els productes elaborats, preparar i
mantenir els equips i les instal·lacions garantint-ne el
funcionament i promocionar i comercialitzar els productes
elaborats.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un
centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball)
concentrades en dos cursos acadèmic.

Aquest estudi substitueix el cicle Elaboració d'Olis i Sucs
(LOGSE).

Continguts

Matèries Primeres i Productes en la Indústria Oleícola,

Vinícola i d'altres Begudes (264 hores)

•

Extracció d'Olis d'Oliva (132 hores)•

Elaboració de Vins (264 hores)•

Principis de Manteniment Electromecànic (66 hores)•

Condicionament d'Olis d'Oliva (99 hores)•

Elaboració d'altres Begudes i Derivats (165 hores)•

Anàlisi Sensorial (132 hores)•

Venda i Comercialització de Productes Alimentaris (66

hores)

•

Operacions i Control de Magatzem en la Indústria

Alimentària (66 hores)

•

Seguretat i Higiene en la Manipulació d'Aliments (66

hores)

•

Formació i Orientació Laboral (99 hores)•

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)•

Anglès Tècnic (99 hores)•

Síntesi (66 hores)•

Formació en Centres de Treball (350 hores)•

Més informació del currículum a l'annex, apartat
5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats

formatives'

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys,

•

haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de

qualificació professional inicial (PQPI),

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=637758&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/


Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:

al batxillerat,•

a un cicle de grau superior de formació professional•

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

cellerer o cellerera,•

mestre o mestra de trull,•

auxiliar en trulls i bodegues i•

comercial de trulls i bodegues.•

Normativa

Decret 177/2013, de 4 de juny, pel qual s'estableix el

currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'olis d'oliva i

vins (DOGC núm. 6392, de 7.6.2013)

•
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Alt Empordà

Llançà

Institut de Llançà (17006769)
c. Vuit de març, s/n
17490 Llançà
Tel. 972121489
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Alt Penedès

Sant Sadurní d'Anoia

Esc. Viticultura i Enolo. Mercè
Rossell i Domènech (08043498)
Barri d'Espiells
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Tel. 938911412
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Bages

Artés

Vedruna Artés (08000220)
c. Carme, 16
08271 Artés
Tel. 938305212
Centre: privat
Horari: diürn

Baix Penedès

L'Arboç

Esc.Fam.Agr.Campjoliu (43006290)
ctra. 340 km. 1202
43720 L'Arboç
Tel. 977670102
Centre: privat
Horari: diürn

Garrigues

Les Borges Blanques

Institut Josep Vallverdú (25006525)
c. Dr. Josep Trueta, s/n
25400 Les Borges Blanques
Tel. 973142700
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Priorat

Falset

Institut Priorat (43006691)
ctra. de Porrera, s/n
43730 Falset
Tel. 977830338
Centre: públic

Horari: diürn-matí

Terra Alta

Gandesa

Escola agrària de Gandesa
(43001243)
c. Teresa Borràs i Domènech, s/n
43780 Gandesa
Tel. 977420164
Centre: públic
Horari: diürn-matí
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