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Aprèn treballant
El tècnic Superior en Dietètica elabora dietes adaptades a 
persones i col·lectius, participa en el control de la qualitat 
de l‘alimentació humana, analitza els seus comportaments 
alimentaris i les seves necessitats nutricionals i  programa 
i aplica activitats educatives dirigides a millorar els hàbits 
alimentaris de la població, sota la supervisió corresponent.

Tècnic/a superior en

Dietètica

CFGS Dietètica



Què faràs?

Accés al cicle

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M1 Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en 
la unitat/gabinet de dietètica

M2 Alimentació equilibrada

M3 Dietoteràpia

M4 Control alimentari

M5 Microbiologia i higiene alimentària 

M6 Educació sanitària i promoció de la salut

M7 Fisiopatologia aplicada a la dietètica

M8 Relacions en l’àmbit de treball

M9 Formació i orientació laboral 

M10 Formació en centres de treball

M11 Crèdit de síntesi

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
Principals ocupacions i llocs de treball:

 » Dietista.

 » Tècnic/a en dietètica i nutrició.

 » Responsable d’alimentació en empreses de servei 
d’àpats.

 » Tècnic/a en higiene dels aliments.

 » Consultor/a en alimentació.

 » Educador/a sanitari.

 » Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

 » Prova d’accés

 » CFGM

 » Altres

 » Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball 
assignada a la unitat/gabinet.

 » Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i 
col·lectius segons les seves necessitats nutricionals.

 » Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i 
col·lectius segons la seva patologia específica.

 » Controlar i supervisar la composició qualitativa 
dels aliments per determinar-ne la qualitat 
higienicodietètica.

 » Supervisar la conservació, la manipulació i la 
transformació dels aliments de consum humà.

 » Promoure la salut de les persones i la comunitat a 
través de l’educació alimentària, mitjançant activitats 
de promoció i educació per a la salut.


