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L’institut Vescomtat de Cabrera és un centre 
públic que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 Va iniciar la seva tasca el curs 1995/1996. 
L’any 2013 es va iniciar el CFGM d’Elaboració 
de productes alimentaris.  

CONDICIONS D'ACCÉS:
Amb el títol de Graduat en educació 
secundària ESO
Superant el curs d’accés als cicles de grau 
mitjà
Superant la prova d’accés als cicles 
formatius de GM
Altres 

DESPRÉS D’UN CFGM 
PODRÀS:

Accedir a un treball de tècnic/a
Cursar un altre cicle formatiu de Grau Mitjà
Accedir a un cicle formatiu de Grau 
Superior 
Cursar batxillerat 
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ELABORACIÓ DE 
PRODUCTES ALIMENTARIS

MÒDULS

Operacions de condicionat de primeres 
matèries 
Tractaments de transformació i 
conservació 
Processat de productes alimentaris 
Processos tecnològics en la indústria 
alimentària 
Primeres matèries en la indústria 
alimentària 
Venda i comercialització de productes 
alimentaris 
Operacions i control de magatzem en la 
indústria alimentària 
Seguretat i higiene en la manipulació 
d’aliments 
Principis de manteniment electromecànic 
Formació i Orientació Laboral 
Empresa i Iniciativa Emprenedora 
Anglès tècnic 
Síntesi 
Formació en centres de treball 

OrganitzacióSortides professionals

Durada: 2000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos en 
modalitat dual (les hores de modalitat 
dual a l’empresa tenen una beca salari i 
són remunerades) 
Horari de matins

Elaboració de productes alimentaris. 
Operador de màquines i equips de 
tractament i elaboració de productes 
alimentaris. 
Operador i controlador de línies 
d’envasament i embalatge. 
Recepcionista i magatzemista. 
Abastador de matèries primeres i 
materials a les línies de producció.  
Operador de dosificadors. 
Supervisor/a de línia. 

Aquests estudis estan encaminats a 
proporcionar els coneixements necessaris 
per elaborar i envasar productes alimentaris 
d’acord amb els plans de producció i qualitat, 
efectuant el manteniment de primer nivell 
dels equips i aplicant la legislació vigent 
d’higiene i seguretat alimentària, de protecció 
ambiental i de prevenció de riscos laborals.


