SORTIDES
PROFESSIONALS:

CFGS
Tècnic
Superior en
Dietètica

Atenció primària y comunitària: unitats de promoció
de la salut o consultes de
atenció primària.
• Salut pública: servei d’
higiene dels aliments.
• Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de
dietètica y nutrició.
• Serveis de restauració:
cuines d’ hospitals, empreses de catering, restaurants, hotels, menjadors
col·lectius de residències
generals i geriàtriques, escoletes, i menjadors escolars o d’ empreses.
• Indústria alimentària: control i formació de manipuladors d’ aliments, laboratori

INFORMA’T:
iesjosepmiquelguardia@educaib.eu
www.iesjosepmiquelguardia.org

DURACIÓ DEL CICLE
Dos cursos escolars (2000 h).
1600 hores de formació en el propi centre.
400 hores de formació en empresa.

HORARI: matí, de 8’00 a 14’05hores.
INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIÓ I
MATRÍCULA AL MATEIX INSTITUT

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

MÒDULS:

Continuïtat dels
estudis:

1r curs:

CONDICIONS D’ACCÉS:

Qualsevol de les modalitats
de batxillerat
Haver superat la prova
d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Organització i gestió de l’àrea de
treball assignada en la unitat/
gabinet de dietètica

95h

3 h/s

Control alimentari

190h

6 h/s

Alimentació equilibrada

320h

10 h/s

225h

7 h/s

65h

2 h/s

65h

2 h/s

Fisiopatologia aplicada a la dietètica
Relacions a l’entorn de
treball
Formació i orientació laboral
2n curs:

Dietoteràpia

240h

11 h/s

Microbiologia i higiene alimentària

240h

11 h/s

Educació sanitària i promoció de la salut

160h

8 h/s

Formació en centres de treball

400 h

RD de títol 536/1995 (BOE 02.06.1995)
RD de currículum 548/1995 (BOE 02.06.1995)

IES JOSEP MIQUEL GUARDIA
Av. Verge del Toro, 92 07730 – Alaior
(Menorca)
Tel: 971.37.27.44 / 971. 37.29.41 / 650 953 745
e-mail: iesjosepmiquelguardia@educaib.eu

El títol de Tècnic superior permet
l’accés a:
Cursar qualsevol altre cicle formatiu
de grau superior en les condicions
d’accés que s’estableixin
Estudis universitaris de grau en les
condicions
d’admissió
que
s’estableixen i amb el reconeixement
del nombre de crèdits ECTS que es
determinin.
CONVALIDACIONS AMB ESTUDIS
UNIVERSITARIS
Les persones que obtinguin aquest
títol, poden convalidar 28 crèdits de
la diplomatura en Infermeria o 21
crèdits de Fisioteràpia

