
 

 

                                           

                         

 

Continguts curriculars del Cicle  
Mòduls 
• Extracció d’olis d’oliva 
• Elaboració de vins 
• Condicionament d’olis d’oliva 
• Elaboració d’altres begudes i derivats 
• Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments 
• Principis de manteniment electromecànic 
• Venda i comercialització de productes 

alimentaris 
• Operacions i control de magatzem en la 

indústria alimentària 
• Matèries primeres i productes en la indústria 

oleícola, vinícola i d’altres begudes  
• Anàlisi sensorial 
• FOL 
• EIE 
• Anglès tècnic 
• Síntesi 
• FCT 
 

 
  

 

Objectius del cicle:  
El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Elaboració 
d’olis d’oliva i vins té per objectiu la capacitació 
de l’alumnat per a treballar  en molins d’oli o 
cellers, tot formant-los per a realitzar les 
operacions d’extracció, elaboració i envasament 
d’olis i vins, així com per a utilitzar la maquinària 
i els equips corresponents i fer-ne un 
manteniment de primer nivell. 
 

Les competències professionals són: 

 
La competència general d’aquest títol consisteix 
a elaborar i envasar olis d’oliva, vins i altres 
begudes d’acord amb els plans de producció i 
qualitat, efectuant el manteniment de primer 
nivell dels equips, aplicant la legislació vigent 
d’higiene i seguretat alimentària, de protecció 
ambiental i de prevenció de riscs laborals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit professional i de treball:  
• Elaborador/a d’oli 
• Elaborador/a de vins, caves, sidra i altres 

begudes i derivats 
•  Elaborador/a de  begudes no alcohòliques i 

carbòniques 
• Mestre/a de molí d’oli, extractora i refinats 

d’olis d’oliva 
• Operador/a en la fabricació de greixos 
• Operador/a de la secció d’embotellament i/o 

envasat 
• Auxiliar de laboratori en molins d’oli  i 

bodegues 
• Auxiliar de control de qualitat en molins d’oli 

i bodegues 
• Comercial de molins d’oli i bodegues  
 
 

  

Tècnic en Olis d’oliva i vins 

 
Durada: 2000 h. 

Formació en escola: 1600 hores 
Formació en centres de treball: 400 hores 

dos cursos acadèmics 

 

 

 
Forma d’accés:  
• Disposar del títol d’ESO 
• Disposar del títol d’FP1 (o equivalent) 
• Tenir el segon de BUP aprovat 
• Superar la prova d’accés als cicles formatius de 

grau mitjà o 
• Superar la prova d’accés a la universitat per a 

més grans de 25 anys  
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ENTRADA

Cicle Formatiu Grau Mitjà

OLIS D´OLIVA
i VINS

Des de l´Institut, apostem fort per garantir
la formació i la inserció laboral de les persones
que volen treballar en el món de l'elaboració
d'olis d'oliva i vins, estrenyent els llaços de
col·laboració amb les empreses més punteres
del sector.

Les Garrigues és una comarca que compta
amb un oli verge d´oliva de qualitat, amb DO,
així com també un estol de vins i de bodegues
que estan agafant volada en el mercat.

És un model de formació professional en
alternança i DUAL, orientada als llocs de treball
i a les competències professionals, que pretén
augmentar la implicació de les empreses a
través de la validació de les activitats formatives
realitzades per l´alumnat.

La formació professional DUAL combina la
formació de l´alumnat entre l´INS i les empreses,
les quals retribueixen l´activitat laboral de
l´alumnat mitjançant un contracte de formació.
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