
CFGS 

Tècnic Superior  

en Dietètica 

T’agradaria elaborar dietes adaptades a 

persones i col·lectius, les necessitats nutri-

cionals, analitzar els comportaments ali-

mentaris, controlar la qualitat alimentària, 

programar i aplicar activitats educatives 

que millorin els hàbits d’alimentació de la 

població, sota la supervisió corresponent? 

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA 
 

Av. Verge del Toro, 92 

07730 Alaior (Menorca) 

Tel. 971 37 27 44  

iesjosepmiquelguardia@educaib.eu  

www.iesjosepmiquelguardia.org  

SORTIDES PROFESSIONALS: 

 Atenció primària i comunitària: unitats de pro-

moció de la salut i consultes d’atenció primària. 

 Salut pública: servei d’higiene dels aliments. 

 Serveis hospitalaris: unitats dietètica i nutrició. 

 Serveis de restauració: cuines hopitalàries, càte-

ring, restaurants, hotels, menjadors col·lectius 

escolars o de residències i geriàtrics. 

 Empreses i laboratoris de control alimentari: 

control i formació de manipuladors d’aliments. 

MIRA PEL TEU FUTUR  

PROFESSIONAL 

Informació, preinscripció i matrícula a: 

INFORMA’T JA 



 Títol de qualsevol modalitat de batxillerat 

 Títol de qualsevol CFGM 

 

També havent superat :  

 Proves d’accés a CFGS 

CONDICIONS D’ACCÉS: VOLS CONTINUAR ESTUDIANT? 

En acabar el cicle, també pots cursar:  

 Altres CFGM* 

 Carreres universitàries de grau*  

 

* Sota les condicions d’admissió que s’estableixen 

en cada cas i amb la possiblitat del reconeixement  

del nombre de crèdits ECTS que es determinin.  

DURACIÓ, HORARI I MÒDULS: 

Primer curs: 

Segon curs: 

 Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a 

la unitat/gabinet de dietètica (95 h) 

 Control alimentari (190 h) 

 Alimentació equilibrada (320 h) 

 Fisiopatologia aplicada a la dietètica (225 h) 

 Relacions a l’entorn de treball (65 h) 

 Formació i orientació laboral (65 h) 

 Dietoteràpia (240 h) 

 Microbiologia i higiene alimentària (240 h) 

 Educació sanitària i promoció de la salut (160 h) 

 Formació en centres de treball (400 h) 

Normativa de referència: 

Real Decret 536/1995, de 7 d’abril 

Dos cursos acadèmics  (2.000 h) 

1.600 h de formació en el propi centre 

400 h de formació en empresa 

En horari de matins, de 8:00 a 14:05 h  


