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ESCOLA AGRÀRIA
DEL PALLARS

L’Escola Agrària del Pallars, centre públic del
DARP, fa més de 40 anys, que treballa per a donar
formació en l’àmbit del desenvolupament rural.

TREMP

GIRONA

LLEIDA

Ara us ofereix un curs de formació professional,
adaptat i innovador, en el sector agroalimentari
per ser aquest un sector estratègic, amb àmplia
demanda laboral, i alta necessitat de
professionals amb una bona formació tècnica.

BARCELONA

Salàs de Pallars

TARRAGONA

Talarn

L’equip humà us acompanyarà, de manera
personalitzada, en obtenir aquesta formació
professionalitzadora i rellevant per al sector
agroalimentari, cercant l'equilibri entre els
aspectes econòmics, ambientals i culturals, per a
fomentar empreses sostenibles i responsables
socialment.
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TRANSFORMACIÓ
AGROALIMENTÀRIA
DE MUNTANYA
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ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS
Ctra. C13, km 83
25630 Talarn
Telèfon: 973 650 179
aecapal.daam@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/escolesagraries
https://agora.xtec.cat/ecapallars/
Visita’ns:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Per què estudiar a
l’ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS?
és una iniciativa pionera, innovadora i
adaptada als condicionaments específics del nostre
entorn, la muntanya.

Oferta Parcial del CFGS
PROCESSOS I QUALITAT EN LA
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA. DUAL.
Continguts

DURADA:
1 curs acadèmic*

– Perquè

– Perquè comptem amb el

suport d’un gran nombre
d’empreses del sector, avalades per l’experiència i la
viabilitat econòmica.

– Perquè aquesta formació et

capacita per a fer una
activitat de transformació alimentària amb eficàcia,
seguretat, sostenible i sota els paràmetres de la
normativa vigent. A la vegada et dona les eines
bàsiques per endegar el teu projecte propi.

– Perquè serà un treball de qualitat

en grups reduïts,
on rebràs orientació i acompanyament personalitzat
tant per a la inserció com per a començar
l’organització i gestió del teu projecte professional.

– Perquè

realitzaràs les pràctiques en empreses
punteres del sector i amb professionals que hi
creuen i saben el que fan.

– Perquè comptaràs amb una borsa de treball activa.

Formació tècnica

– Tecnologia Alimentària: industria càrnia,

indústria de la llet i productes làctics,
indústria derivada de fruites i d’hortalisses;
additius, coadjuvants i auxiliars.

– Assajos físics i fisicoquímics.
– Envasament i embalatge.
– Comercialització i promoció de productes

– Formació tècnica: 485 hores
– Projecte de processos i qualitat en la

indústria alimentària: 264 hores
– Formació en centres de treball : 416 hores
* L’elecció de la modalitat DUAL comportarà canvis
en la durada.

SORTIDES PROFESSIONALS

alimentaris.

– Control i higiene.
– Seguretat alimentària.
– Conducció i control d’un procés

– Treballar en la transformació de productes agroalimentaris des de la formulació
inicial fins a la comercialització, en tasques
de condicionament de la matèria primera,
programació de la producció i control de la
qualitat i seguretat alimentària del sectors:
· Càrnic
· Lacti i derivats
· Fruites i hortalisses

d’elaboració.

– Bioquímica i microbiologia.
– Prevenció de riscos laborals.
– Control de la producció i dels costos.
– Empresa i iniciativa emprenedora.
– Mòdul Propi: Preparació i conservació dels
productes de muntanya.

Desenvolupa el teu projecte i aprèn a
l’empresa

– Projecte de processos i qualitat en la

–

Crear la teva pròpia empresa en l’àmbit
de la transformació agroalimentària.

TITULACIÓ PROFESSIONAL

indústria alimentària.

– Formació en Centres de treball (FCT).

L’alumnat comptarà amb la certificació de les
unitats formatives superades.
Podrà finalitzar el cicle complert en altres centres
i se li mantindrà la qualificació de les unitats
formatives superades, si es compleixen els
requisits d’accés al grau superior.
A l’Escola Agrària de l’Empordà, realitzant un
segon curs, es pot finalitzar el cicle per a obtenir
la titulació de tècnic superior en Processos i
Qualitat en la Indústria alimentària.

