
2000 hores de formació, repartides en 2 cursos acadèmics

2n curs en format dual: 2 dies a l’escola i 3 dies a l’empresa

Estudis subjectes als preus públics, possibilitat d'obtenir una
beca per cursar el cicle

Instal·lacions innovadores pròpies i de l'IRTA

Sortides i activitats amb altres instituts i escoles d’hostaleria

Participació en Jornades de Transferència Tecnològica
organitzades per l’escola

Relació estreta amb moltes empreses del sector
agroalimentari: pràctiques en empresa, visites a les
companyies, etc. 

A l'Escola Agrària de l'Empordà formem tècnics per treballar en
diferents àmbits de la indústria alimentària: departaments de
qualitat, equips de producció, àrees d’I+D, etc.

LÍDERS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL
DEL SECTOR AGROALIMENTARI
Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i
Qualitat en Indústries Alimentàries

ESCOLA AGRÀRIA DE L'EMPORDÀ

Qui som? 

L'Escola Agrària de
l'Empordà és un centre
formatiu de la xarxa
d'escoles del Servei de
Formació Agrària del
Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.

T'apassiona el sector agroalimentari? Estudia un cicle
formatiu, tria el teu futur!

F O R M A C I Ó  P R O F E S S I O N A L



QUÈ ESTUDIARÀS AMB
NOSALTRES?

Els principals processos de transformació
alimentària
L’anàlisi microbiològica i fisicoquímica dels
aliments
La gestió de la qualitat i la seguretat alimentària
El control de la producció i la logística
alimentàries

En la formació dual, part dels resultats

d’aprenentatge del Cicle Formatiu s’adquireixen

en una empresa. L’alumne rep una remuneració

durant el seu període de formació dual mitjançant

un contracte de pràctiques.

Batxillerat
Prova d’accés o curs
d’accés a Cicles Formatius
de Grau Superior
Títol de Cicle Formatiu
de Grau Mitjà
Convalidació d’un Mòdul
Professional o una Unitat
de Competència
Conveni escola-empresa

REQUISITS D'ACCÉS

EN QUÈ CONSISTEIX LA 
FORMACIÓ DUAL?

SORTIDES LABORALS DEL CICLE
Més del 90% dels nostres alumnes aconsegueix feina un cop acabat el curs. Hi ha

diverses sortides laborals: gestió de la qualitat i la seguretat alimentària, tècnic de

laboratori, encarregat de producció, consultoria alimentària o elaborador de

productes alimentaris. 


