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Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació 

de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats 

educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població. 

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 

 

Aquests estudis es regeixen per la LOGSE. 

 

Accés 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

» Tenir el títol de batxillerat 

» Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior 

de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista 

» Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat 

experimental. 

» haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari 

» Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP) 

» Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent 

» Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, 

o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint 

complerts 40 anys d'edat. 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. 

Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es 

realitza la prova. 

 

Continuïtat 

Sortides acadèmiques 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a 

qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu 

de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

    

Sortides professionals 

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: 

» Tècnic o tècnica en dietètica i nutrició 

» Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats 

» Tècnic o tècnica en higiene dels aliments 

» Consultor o consultora en alimentació 

» Educador sanitari o educadora sanitària. 

 



 

Continguts 

» Mòdul 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de 
dietètica. 

» Mòdul 2: alimentació equilibrada. 
» Mòdul 3: dietoteràpia. 
» Mòdul 4: control alimentari. 
» Mòdul 5: microbiologia i higiene alimentària. 
» Mòdul 6: educació sanitària i promoció de la salut. 
» Mòdul 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica. 
» Mòdul 8: relacions en l'àmbit de treball. 
» Mòdul 9: formació i orientació laboral. 
» Mòdul 10: formació en centres de treball. 

 

 

 


