FAQ’S CFGS DIETÈTICA
´
● Quants alumnes hi ha per grup?
Les places que s’ofereixen són 30 per primer curs i 30 per segon.
● Es fa en horari de matí o de tarda?
L’horari és de tarda, de 15:30 a 21:30. Fem un descans de mitja hora de
18:15 a 18:45.
● Quants crèdits es fan? Quan es fan?
Els crèdits que es fan a primer són 6 amb una distribució horària segons les
hores de cada crèdit. A segon es cursen 6 crèdits més, inclòs el de síntesi. A
part, s’han de fer 410 hores de formació en centres de treball, és a dir les
pràctiques en empreses.
● Calen coneixements previs?
No són imprescindibles, ja que totes les matèries comencen des de zero.
Però sí és important tenir hàbit d’estudi i capacitat de treball per anar
assolints tots els continguts a treballar.
● Quina relació té la dietètica amb la cuina?
Nosaltres fem un crèdit que anomenem ‘Tècniques culinàries’, amb les
hores de lliure disposició que contempla el Departament, precisament per
la relació que hi ha entre l’elaboració de dietes i les tècniques per cuinar
recomanades. És un valor afegit al cicle.
● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
Les aules de classe on s’imparteixen continguts teòrics, situades al quart pis
de l’escola. Comptem també amb diferents aules d’informàtica. La part

pràctica es duu a terme als laboratoris de l’escola i al taller de dietètica, on
es fan manipulacions i elaboracions relacionades amb continguts concrets
d’alguns crèdits.
● Es fan pràctiques al laboratori?
Sí, principalment derivades dels crèdits de Microbiologia i Alimentació
equilibrada.
● Com són les classes?
Les classes combinen explicacions teòriques, procediments pràctics i
treballs grupals i individuals, on es desenvolupen competències pròpies de
la professió. El treball per projectes és una metodologia que considerem
enriquidora i multifuncional per als nostres alumnes.
● Quins són els criteris d’assistència?
L’assistència és obligatòria. Oferim el cicle presencial, i es demana com a
mínim un 80% d’assistència a cada crèdit per poder ser avaluat.
● S’utilitzen llibres?
Les metodologies utilitzades pel professorat són actives i permeten que
només es facin servir dos llibres de text. Un a primer i un altre a segon.
● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Sí, fem com a mínim dues jornades per curs escolar del que anomenem
Programa Cultural. Aquestes són de participació obligatòria i sempre tenen
un interès per a la formació dels nostres alumnes que dins l’aula no hi tenen
cabuda. També es fan activitats en hores de classe per a completar la
formació dels diferents crèdits.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Els alumnes tenen dret a dues convocatòries per aprovar els crèdits. La
primera o ordinària, és que la que contempla el treball diari, l’assistència,
els exàmens, etc., dins cada avaluació. Els alumnes que suspenen
l’avaluació per no superar algun examen o procediment, tenen dret a la
convocatòria extraordinària del mes de juny. Tot i això, atès que l’avaluació
és continuada, es donen més oportunitats als alumnes per tal de poder anar
recuperants conceptes i procediments durant el curs i així evitar haver de
presentar-se a la segona convocatòria de juny.
● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?
Les pràctiques normalment es fan a centres sanitaris, cuines col·lectives
hospitalàries, o a gabinets de dietètica. Algunes de les empreses
col·laboradores són Eurest o Comertel, que gestionen cuines clíniques com
Clínica del Remei o Sagrada Família. També oferim pràctiques a gabinets
dietètics com Ladin o Naturhouse.
● Tenim departament psicopedagògic?
L’escola disposa d’un servei d’assessorament/coach que fa orientació i
seguiment de l’alumnat per millorar les seves capacitats o habilitats.
● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?
La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques
del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment la d’aquells alumnes
nouvinguts, l’escola intenta acompanyar i vetllar per la seva adaptació. En
aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia
els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al

Consorci per la Normalització Lingüística, el projecte de parelles
lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)
● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?
Hi ha tres sortides principals: dietista de cuina col·lectiva, educador
sanitari/alimentari i tècnic alimentari en indústria alimentària.
Molts dels nostres alumnes troben feina al lloc on han fet les pràctiques.
● Teniu Borsa de Treball?
El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa
de Treball, la qual actua com a pont entre les empreses demandats de
personal i els nostres alumnes ja titulats.
El perfil de dietista per a col·lectivitats és l’especialitat més demandada a la
nostra borsa.
● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris es
pot accedir?
Es pot accedir a qualsevol titulació universitària si la nota final del cicle ho
permet. Per això, acompanyem els nostres alumnes des del principi, per
motivar-los i encoratjar-los per treure els millors resultats en cada crèdit, i
obtenir la millor nota possible al final del cicle.
També es poden continuar estudis de formació professional, tant de grau
mitjà com de superior que complementin la formació.
● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita
tota la informació als alumnes.

També hi ha beques Erasmus+ per fer pràctiques a empreses de la Unió
Europea.

●

Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la
Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ
i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa
publicada pel Departament d’Educació a tal efecte en aquest enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

