
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar la
secció vitivinícola de la indústria alimentària, mitjançant la
programació, preparació i supervisió dels recursos
disponibles i els treballs necessaris per complir els plans de
producció, qualitat i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i
350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Viticultura (264 hores)•

Vinificacions (165 hores)•

Processos Bioquímics (132 hores)•

Estabilització, Criança i Envasament (198 hores)•

Anàlisi Enològica  (132 hores)•

Indústries Derivades (99 hores)•

Tast i Cultura Vitivinícola (132 hores)•

Comercialització i Logística en la Indústria Alimentària (99

hores)

•

Legislació Vitivinícola i Seguretat Alimentària (66 hores)•

Gestió de Qualitat i Ambiental en la Indústria Alimentària

(132 hores)

•

Projecte en la Indústria Vitivinícola (66 hores)•

Formació i Orientació Laboral (99 hores)•

Empresa i Iniciativa Emprenedora (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 batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

•

professional o d'arts plàstiques i disseny 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.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

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

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=626454&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

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

tècnic o tècnica vitivinícola;•

encarregat o encarregada de procés de destil·lació i

rectificació;

•

encarregat o encarregada de recepció de mostos frescos i

sulfitació;

•

supervisor o supervisora de columnes de destil·lació i

concentració;

•

encarregat o encarregada de la línia d'envasament de

destil·lats, concentrats i vinagres;

•

encarregat o encarregada de l'envelliment i la criança de

destil·lats i vinagres, i

•

tècnic o tècnica en anàlisi sensorial. •

 
 

Normativa

Decret 53/2013, de 22 de gener, pel qual s'estableix el

currículum del cicle formatiu de grau superior de

vitivinicultura (DOGC núm. 6301, de 25.1.2013)

•
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http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
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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

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
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