
www.seminarivic.cat/formacioDietètica
Cicle formatiu de grau superior 

 Grau superior 
Família professional: sanitat
Cursos acadèmics: 2 
Durada dels estudis: 2000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball)
Horari del curs: Matins de dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h
Titulació: Tècnic/a superior en dietètica
Pràctiques: Entitats sanitàries
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2
Cursos acadèmics

Centre educatiu

De dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h

Hores centre de treball (pràctiques)

410

1.590

Matins
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Amb aquests estudis s’obté les capacitats per elaborar dietes 
adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de 
l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris 
i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats 
educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota 
la supervisió corresponent.

Cicle formatiu de grau superior 

Tècnic/a superior en 
dietètica 
i nutrició. 
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Condicions d’accés
Tenir el títol de batxillerat, de tècnic de formació professional o 
tècnic de formació professional superior o tècnic especialista. 
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de 
batxillerat experimental. Haver superat COU o el preuniversitari. Tenir 
el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent 
(BUP). Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent, o haver 
superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Sortides acadèmiques
–Altres Cicles Formatius
–Estudis universitaris de grau 
–Món laboral

edifici del saber



Sortides professionals
–Tècnic/a superior en dietètica i nutrició
–Responsable d’alimentació en empreses de càtering
–Tècnic/a en higiene dels aliments 
–Consultor/a en alimentació
–Educador/a sanitari.

Àmbit professional
–Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció 

primària
–Salut pública: servei d’higiene dels aliments
–Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició
–Consulta privada: educació sanitària i assessorament dietètic en persones sanes
–Serveis de restauració: cuines d’hospitals, empreses de càtering, restaurants i hotels, 

menjadors col·lectius de residències, llars d’infants, menjadors escolars o d’empreses
–Indústria alimentària: departament de I+D. Departament de qualitat.
–Control i formació de manipuladors d’aliments.
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Seminari/Formació
Ronda Camprodon, 2

08500 (VIC- Barcelona-)
T. 93 886 15 55

formacio@seminarivic.cat
www.seminarivic.cat/formacio

Pla d’estudis (mòduls professionals)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat 60 hores

Alimentació equilibrada 270 hores

Dietoteràpia 240 hores

Control alimentari 180 hores

Microbiologia i higiene alimentària 180 hores

Educació sanitària i promoció de la salut 90 hores

Fisiopatologia aplicada a la dietètica 240 hores

Relacions en l’equip de treball 60 hores

Formació i orientació laboral 60 hores

Formació en centres de treball 410 hores

Síntesi 60 hores


