
www.uvic.cat/cp#ensagradaelquefem

FORMA’T I
TRANSFORMA’T
EN UN ENTORN
UNIVERSITARI

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR



2

MÓN PROFESSIONAL

FORMACIÓ DUAL

PAU

CAS/PROVA
ACCÉS

ESO
4 anys

BAT.
2 anys

CFGM
2 anys

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA

DOCTORATMÀSTER
1 o 2 anys

CFGS
2 anys

GRAU
UNIVERSITARI

4 anys

EDUCACIÓ SUPERIOR A LA UVIC-UCC

Com funciona el sistema universitari?
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Campus Professional UVic-UCC

Gran demanda professional
Educació superior integrada a la UVic-UCC
Metodologia basada en casos reals
Estudi Dual: aprendre a través del treball
Gairebé la meitat de la formació a l’empresa
Convalidació d’un any de Grau a la UVic-UCC
Ajuda en el finançament: Beca de formació o 
contracte
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Campus Professional UVic-UCC

Preinscripció oberta tot l’any
Horaris adaptats
Professionals a l'aula com a docents
Incorporació transversal de la 
llengua anglesa
Pagament únic o mensual
Accés a  beques
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Aprèn
treballant: 
Formació

Professional 
Dual

Instal·lacions 
de la UVic-

UCC

Sector en 
auge i amb 

forta demanda 
professional

Tecnologia i Comunicació

Convenis amb: 
Apen, Ausatel, 

Digit BCN, 
Incubio, Softneos, 

Strangelight Games, 
TIC Osona, 

Digital Legends

Professors 
universitaris i 
professionals 

en actiu

Desenvolupament 
d’Aplicacions 
Multiplataforma

Animació 3D, Jocs i 
Entorns Interactius

Màrqueting i Publicitat



Editor de 
continguts

audiovisuals
multimèdia

interactius o no 
interactius

6

Tècnic
d’efectes

especials en 
animacions

3D
Integrador 
multimèdia 
audiovisual

Desenvolupador 
d’aplicacions 
i productes 

audiovisuals 
multimèdia

Animador 
3D i 2D

Modelador
3D

Grafista 
digital

Generador 
d’espais
virtuals

Tècnic en 
sistemes i 

realització en 
multimèdia

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius

Sortides professionals

https://www.uvic.cat/cfgs/animacions-3d-jocs-entorns-interactius
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Programa d’estudis
• Disseny, dibuix i modelatge per a animació
• Color, il·luminació i acabats 2D i 3D
• Animació d’elements 2D i 3D
• Realització del muntatge i postproducció

d’audiovisuals
• Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D
• Desenvolupament d’entorns interactius, 

multidispositiu i videojocs
• Realització de projectes multimèdia

interactius
• Projectes de jocs i entorns interactius
• Projectes d’animacions 3D, jocs i entorns

interactius
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius

https://www.uvic.cat/cfgs/animacions-3d-jocs-entorns-interactius
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Desenvolupador
d’aplicacions
informàtiques

multiplataforma 
en diferents

àmbits

Gestió
empresarial 
i de negoci. 

ERP

Gestió de la 
relació amb
els clients

Logística, 
Transport i 
Processos

Oci i 
entreteniment

Cultura i 
Educació

Disseny i 
manteniment
de bases de 

dades.
Big Data

Administrador 
de sistemes
informàtics

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Sortides professionals

https://www.uvic.cat/cfgs/desenvolupament-aplicacions-multiplataforma
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Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Programa d’estudis
• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatges de marques i sistemes de 

gestió d’informació
• Accés a dades
• Entorns de desenvolupament
• Desenvolupament d’interfícies
• Programació multimèdia i dispositius mòbils
• Programació de serveis i processos
• Sistemes de gestió empresarial
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions

multiplataforma
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

https://www.uvic.cat/cfgs/desenvolupament-aplicacions-multiplataforma
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Organitzador/a 
d'esdeveniment
s de màrqueting 
i comunicació

Tècnic/a de 
màrqueting

Auxiliar de 
mitjans en 

empreses de 
publicitat

Responsable
de promocions 
punt de venda

Tècnic/a en 
relacions 
públiques

Tècnic/a en 
publicitat

Màrqueting i Publicitat Sortides professionals

https://www.uvic.cat/cfgs/marqueting-i-publicitat
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Màrqueting i Publicitat Programa d’estudis

• Atenció al client, consumidor i usuari 
• Disseny i elaboració de material de 

comunicació 
• Gestió econòmica i financera de l'empresa 
• Investigació comercial 
• Treball de camp en la investigació comercial 
• Llançament de productes i serveis 
• Màrqueting digital 
• Mitjans i suports de comunicació 
• Polítiques de màrqueting 
• Relacions públiques i organització 

d'esdeveniments de màrqueting 
• Anglès 
• Formació i orientació laboral 
• Projecte de màrqueting i publicitat 
• Formació en centres de treball 

https://www.uvic.cat/cfgs/marqueting-i-publicitat


Convenis amb:
La Fageda, Noel, 
Liquats Vegetals, 
Casa Tarradellas, 

Monells, 
Girofibra...
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Laboratoris
a la UVic-

UCC

Professors i 
professionals 

en actiu

Aprèn
treballant:   

FP Dual amb
retribució
mensual

Indústries càrnies i agroalimentàries

Processos i Qualitat en 
la Indústria Alimentària

Can Monsà - Olot

Sector motor 
de l’economia

catalana

100% dels
estudiants en 

formació
dual



Empresari de 
productes 
autòctons
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Cap de planta 
en empresa 
alimentària

Assessor en 
seguretat i 

higiene

Empresari de 
Delicatessen

Pastisser

Tècnic de 
qualitat

Xarcuter

Membre de 
l’equip de 
qualitat 

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Sortides professionals

https://www.uvic.cat/cfgs/processos-qualitat-industria-alimentaria


14

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Programa d’estudis
• Tecnologia alimentària
• Tractaments de preparació i conservació dels aliments
• Comercialització i logística en la indústria alimentària
• Manteniment electromecànic en indústries de procés
• Nutrició i seguretat alimentària
• Biotecnologia alimentària
• Anàlisi d’aliments
• Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària
• Formació i orientació laboral
• Organització de la producció alimentària
• Control microbiològic i sensorial dels aliments
• Procesos integrats en la indústria alimentària
• Innovació alimentària
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte en processos i qualitat en la indústria alimentària
• Formació en centres de treball

https://www.uvic.cat/cfgs/processos-qualitat-industria-alimentaria
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Pasarel·la universitària: Reconeixement acadèmic

Animacions 3D, 
Jocs i Entorns 

Interactius

Processos i 
Qualitat en la 

Indústria 
Alimentària

66 crèdits ECTS - Grau en Multimèdia
33 crèdits ECTS - Grau en Comunicació Audiovisual
21 crèdits ECTS - Grau en Periodisme

60 crèdits ECTS - Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària
24 crèdits ECTS - Grau en Biotecnologia
30 crèdits ECTS - Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Desenvolupament 
d’Aplicacions 

Multiplataforma

66 crèdits ECTS - Grau en Multimèdia
39 crèdits ECTS - Grau en Comunicació Audiovisual
24 crèdits ECTS - Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Màrqueting i 
Publicitat 

30 crèdits ECTS - Administració i Direcció d’Empreses
30 crèdits ECTS - Màrqueting i Comunicació Empresarial
45 crèdits ECTS - Publicitat i Relacions Públiques

https://www.uvic.cat/campus-professional/convalidacions-a-graus
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Model Acadèmic
Grups de classe reduïts

Tracte personalitzat

Metodologia basada en    
casos reals
Instal·lacions adequades a 
cada CFGS

Model centrat en l’estudiant

Llengua anglesa transversal

Formació Dual 

Aprenentatge real
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Serveis als estudiants
Carnet FemUVic

Carnet d’Esports

Borsa d’habitatge i de transports

Escola d’Idiomes i Aula d’Autoaprenentatge

Servei d’Emprenedoria

Servei de Carreres Professionals
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Saló de 
l’Ensenyament
Del 22 al 26 de març de 2017

Fira de Barcelona
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Jornada de 
Portes Obertes
Atenció personalitzada

Demostracions pràctiques

Tallers

Visites guiades

Sessions d’orientació

https://youtu.be/aqQzwTvKORQ
https://youtu.be/aqQzwTvKORQ
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