
•  CFGS en Animacions 3D,  
Jocs i Entorns Interactius 

•  CFGS en Desenvolupament  
d’Aplicacions Multiplataforma 

•  CFGS en Màrqueting  
i Publicitat* 
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Forma’t  
i transforma’t  
en un entorn 
universitari

www.uvic-ucc.cat/cp
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Campus professional UVic-UCC:  
Aprèn treballant amb Formació Professional Dual

El Campus Professional de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya imparteix formació 
professional en un entorn universitari. Es tracta 
d’una iniciativa única, innovadora i de qualitat.

Impartim formació professional en els àmbits on la 
pròpia Universitat disposa d’expertesa, amb el clar 
objectiu de servei al territori, millora de l’oferta, per 
cobrir necessitats de formació i preparant els tècnics 
especialitzats que el mercat requereix. 

L’alumne aprèn treballant, per via de la formació 
dual. Estudia en un entorn d’educació superior, 
gaudeix d’instal·lacions universitàries, i compta amb 
docents provinents tant del món universitari com 
del món professional que garanteixen la qualitat de la 
formació que rep.

Actualment el Campus ofereix un cicle de grau 
superior en l’àmbit agroalimentari a Olot, dos cicles 
vinculats a l’àmbit de la tecnologia i la comunicació a 
Vic, un cicle de formació sanitària dental a Manresa i 
un cicle de l’àmbit del Màrqueting i de la Comunicació 
a Granollers.

Què és la Formació Dual?  
Aprèn Treballant

Dualitat, experiència garantida 
i formació a l’empresa

El sistema d’estudi dual és 
una alternativa mixta entre 
l’ocupació i la formació, amb 
l’objectiu d’aconseguir una 
qualificació professional del 
treballador-estudiant que 
combina l’activitat laboral en 
una empresa amb l’activitat 
formativa al centre. 

L’alumne s’incorpora mitjan-
çant un contracte o una beca 
de formació a través del qual 
podrà percebre una borsa de 
diners cofinançar els seus 
estudis, alhora que obté una 
formació molt més completa 
donat que aprèn al costat de 
professionals, desenvolupa 
les seves competències en un 
entorn laboral i afavoreix la 
seva incorporació posterior al 
món professional.

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius

•  Multimèdia: 66 crèdits (un curs acadèmic) 
•  Comunicació Audiovisual: 33 crèdits
• Periodisme: 21 crèdits

Màrqueting i Publicitat

•  Publicitat i Relacions Públiques: 45 crèdits 
•  Administració i Direcció d’Empreses: 30 crèdits 
•  Màrqueting i Comunicació Empresarial: 30 

crèdits 

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

•  Multimèdia: 66 crèdits (un curs acadèmic) 
•  Comunicació Audiovisual: 39 crèdits 
•  Publicitat i Relacions Públiques: 24 crèdits

Processos i Qualitat en la indústria alimentària

•  Nutrició Humana i Dietètica: 30 crèdits 
•  Biologia/Ciències Ambientals: 24 crèdits
• Biotecnologia: 24 crèdits

Consulta les últimes actualitzacions de reconeixement al web. 

Per què estudiar un CFGS al Campus Professional UVic-UCC?

-  Formació professional vinculada al mètode dual proporcionant una formació integral: creixement 
personal i professional i que garanteix un suport econòmic per l’alumne. 

-  Formació lligada al teixit empresarial.
-  Facilitem la inserció laboral i garanteix expertesa i qualitat. 
-  Professionals del sector en actiu com a docents.
-  Formació professional integrada a la universitat. L’estudiant gaudirà de tots els serveis de la UVic-UCC. 
-  Aproximem a l’alumne a l’entorn professional, empresarial i emprenedor, a la innovació i la recerca.
-  Proporcionem continuïtat acadèmica universitària amb un ampli reconeixement de crèdits ECTS:



La imatge i so és un sector en crei-
xement i en canvi constant. Forma’t 
i sigues el professional que el sector 
necessita.

El cicle d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interac-
tius, forma persones amb capacitats per generar 
animacions 2D i 3D per a produccions audiovisu-
als, desenvolupar productes audiovisuals multi-
mèdia interactius i conèixer en profunditat tots 
els elements, fonts i interaccions que intervenen 
en els processos de creació d’aquests projectes. 
Així l’alumne aprèn els fonaments d’animació, 
color, il·luminació, i entorns d’imatge 2D i 3D. 

L’alumnat integra en la seva formació coneixe-
ments transversals d’emprenedoria, orientació 
laboral, gestió de l’empresa i coneixement del 
sector alhora que incorpora la llengua anglesa 
de manera transversal.

El cicle s’imparteix en el centre Teknós a Vic, creat 
conjuntament amb la Fundació Educació i Art de 
l’Ajuntament de Vic, per desenvolupar la formació 
professional dual en l’àmbit de la tecnologia i la 
comunicació. 

•  CFGS en Animacions 3D,  
Jocs i Entorns Interactius

Programa acadèmic

• Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 

•  Disseny, dibuix i modelatge per a animació

• Animació d’elements 2D i 3D

• Color, il·luminació i acabats 2D i 3D

• Projectes de jocs i entorns interactius

•  Realització de projectes multimèdia 
interactius

•  Desenvolupament d’entorns interactius, 
multidispositiu i videojocs

•  Realització del muntatge i postproducció 
d’audiovisuals

• Formació i orientació laboral

• Empresa i iniciativa emprenedora

•  Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns 
interactius

• Formació en centres de treball

 Sortides professionals

• Animador 3D i/o 2D

• Modelador 3D

• Grafista digital

• Generador d’espais virtuals

•  Tècnic d’efectes especials en animació 3D

• Integrador multimèdia audiovisual

•  Desenvolupador d’aplicacions i productes 
audiovisuals multimèdia

•  Editor de continguts audiovisuals 
multimèdia interactius i no interactius

•  Tècnic en sistemes i realització en 
multimèdia

Lloc d’impartició 

Centre Teknós
Edifici “La Farinera” 
c. Bisbe Morgades, 15
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 881 55 31/ info@teknos.cat

www.uvic.cat/cp



•  CFGS en Desenvolupament  
d’Aplicacions Multiplataforma

Programa acadèmic
• Sistemes informàtics

• Bases de dades

• Programació

•  Llenguatges de marques i sistemes  
de gestió d’informació

• Entorns de desenvolupament

• Accés a dades

• Desenvolupament d’interfícies

•  Programació multimèdia i dispositius 
mòbils

• Programació de serveis i processos

• Sistemes de gestió empresarial

• Formació i orientació laboral

• Empresa i iniciativa emprenedora

•  Projecte de desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma

• Formació en centres de treball

Sortides professionals
Desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques en:

• Gestió empresarial i de negoci

•  Relacions amb clients, educació, oci, 
dispositius mòbils i entreteniment

•  Aplicacions desenvolupades i implantades 
en entorns d’abast intranet, extranet i 
Internet

•  Implantació i adaptació de sistemes de 
planificació de recursos empresarials i de 
gestió de relacions amb clients

Lloc d’impartició 

Centre Teknós
Edifici “La Farinera” 
c. Bisbe Morgades, 15
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 881 55 31 / info@teknos.cat

www.uvic.cat/cp

La informàtica és un sector consolidat 
amb una àmplia demanda laboral.

El cicle proporciona a l’estudiant les capacitats 
per a desenvolupar, implantar, documentar i man-
tenir aplicacions informàtiques multiplataforma 
utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupa-
ment específics, garantint l’accés a les dades de 
forma segura i complint els criteris de usabilitat, 
jugabilitat i qualitat exigides en els estàndards 
establerts. Així l’alumne aprèn les bases de pro-
gramació i de gestió de bases de dades, gestió 
de projectes, interfícies, i la gestió d’aplicacions 
empresarials amb accés a bases de dades, apli-
cacions a client o aplicacions d’entreteniment. 

L’alumnat integra en la seva formació coneixe-
ments transversals d’emprenedoria, orientació 
laboral, gestió de l’empresa i coneixement del 
sector alhora que incorpora la llengua anglesa de 
manera transversal.

El cicle s’imparteix en el centre Teknós a Vic, creat 
conjuntament amb la Fundació Educació i Art de 
l’Ajuntament de Vic, per desenvolupar la formació 
professional dual en l’àmbit de la tecnologia i la 
comunicació. 

 



•  CFGS en Màrqueting i Publicitat*

Pla d’estudis
•  Gestió econòmica i financera de 

l’empresa 
•  Polítiques de màrqueting 
•  Màrqueting digital 
•  Disseny i elaboració de material de 

comunicació 
•  Mitjans i suports de comunicació 
•  Relacions públiques i organització 

d’esdeveniments de màrqueting 
•  Investigació comercial 
•  Treball de camp en la investigació 

comercial 
•  Llançament de productes i serveis 
•  Atenció al client, consumidor i usuari
•  Anglès 
•  Projecte de màrqueting i publicitat 
•  Formació i orientació laboral 
•  Formació en centres de treball 

Sortides professionals
•  Assistent/a del cap de producte
•  Tècnic/a en màrqueting, en 

publicitat, en relacions públiques
•  Organitzador/a d’esdeveniments de 

màrqueting i comunicació
•  Auxiliar de mitjans en empreses de 

publicitat
•  Controlador/a d’emissió en mitjans 

de comunicació
•  Responsable de promocions punt de 

venda
•  Especialista en implantació d’espais 

comercials
•  Tècnic/a en estudis de mercat i 

opinió pública, i en treballs de camp
•  Agent d’enquestes i censos
•  Codificador/a de dades per a 

investigacions de mercats

La digitalització i l’entorn online han 
generat un canvi radical en el dia a dia 
de les empreses, i del màrqueting en 
particular.

Aquest cicle aprofundeix en aquells aspectes que 
s’han de tenir en compte en la definició de les 
actuals estratègies de màrqueting: el coneixe-
ment del consumidor i les seves necessitats, la 
distribució com a eix bàsic d’acció per a la co-
mercialització (e-commerce), els nous mitjans 
i suports per la promoció (brand content, social 
media), la definició de productes nous i ajustats 
al què necessita el mercat (second screen) o la 
definició de preus, tant des d’un punt de vista de 
costos com psicològic del consumidor.

L’estudiant té l’opció de cursar el cicle en format 
dual aprenent directament de la mà de profes-
sionals en empreses de màrqueting i publicitat, 
agències de publicitat o relacions públiques i ga-
binets de comunicació.

Lloc d’impartició 

Granollers
Tel. 93 881 55 31 
info@teknos.cat

www.uvic.cat/cp 

(*) pendent d’aprovació 



•  CFGS en Processos i Qualitat  
en la Indústria Alimentària 

Programa acadèmic
•  Tecnologia alimentària 

• Anàlisi d’aliments 

•  Tractaments de preparació i conservació 
dels aliments 

•  Organització de la producció alimentària 

•  Comercialització i logística en la indústria 
alimentària 

•  Gestió de qualitat i ambiental en  
la indústria alimentària 

•  Manteniment electromecànic  
en indústries de procés 

•  Control microbiològic i sensorial dels 
aliments 

• Nutrició i seguretat alimentària 

•  Processos integrats en la indústria 
alimentària 

• Biotecnologia alimentària

• Innovació alimentària 

• Formació i orientació laboral

• Empresa i iniciativa emprenedora 

•  Projecte en processos i qualitat en la 
indústria alimentària 

• Formació en centres de treball 

Sortides professionals
•  Cap de línia, planta de fabricació, secció, 

magatzem, o torn

•  Supervisor d’equips, processos i productes

•  Inspecció i/o auditor de qualitat

•  Responsable de producció, elaboració 
de nous productes i desenvolupament 
de processos. També  en la gestió de la 
seguretat alimentària, i control ambiental

•  Anàlisi d’aliments, sensorial, i laboratori de 
control de qualitat

•  Tècnic/a comercial

Lloc d’impartició 

Kreas
Edifici Can Monsà 
C. Joan Pere Fontanella, 3 
17800 Olot (Girona) 
Tel. 972 26 07 14 / info@kreas.cat

www.kreas.cat

La indústria alimentària és un sector 
estratègic amb una àmplia demanda 
laboral i requereix de professionals de 
primer nivell.

El cicle proporciona a l’estudiant les capacitats 
per a desenvolupar tasques de gestió de la 
producció, organització i control en empreses 
de la indústria alimentària. També en les àrees 
funcionals de logística, recerca i desenvolupa-
ment, qualitat, seguretat alimentària, prevenció 
de riscos laborals i protecció ambiental. 

L’alumnat integra en la seva formació coneixe-
ments transversals d’emprenedoria, orientació 
laboral, gestió de l’empresa i coneixement del 
sector alhora que incorpora la llengua anglesa 
de manera transversal.

El cicle s’imparteix a la Fundació Kreas d’Olot, un 
centre de formació professional dual de refe-
rència en indústries càrnies i agroalimentàries 
creat conjuntament amb la Federació Catalana 
d’Indústries de la Carn (FECIC) i amb el suport de 
l’Ajuntament d’Olot. 

El centre compta amb el suport del teixit pro-
ductiu i treballa per qualificar i professionalitzar 
el sector oferint CFGS, certificats de professiona-
litat i formació contínua.

 



•  CFGS en Pròtesis Dentals

Pla d’estudis
•  Laboratori de pròtesis dentals

• Disseny funcional de pròtesi

• Pròtesis completes

•  Aparells d’ortodòncia i fèrules 
oclusals

•  Restauracions i estructures 
metàl·liques en pròtesi fixa

•  Pròtesis parcials removibles 
metàl·liques, de resina i mixta

•  Restauracions i recobriments 
estètics

• Pròtesi sobre implants  

• Projecte de pròtesis dentals

• Formació i orientació laboral

• Empresa i iniciativa emprenedora

• Formació en centres de treball

 Sortides professionals
• Tècnic/a superior en pròtesis dentals

•  Tècnic/a especialista en pròtesis 
dentals

•  Responsable tècnic d’un laboratori 
de pròtesis dentals

•  Comercial a la indústria dental o de 
dipòsits dentals

•  Responsable tècnic en 
departaments d’investigació i 
desenvolupament de productes en la 
indústria dental

 

Lloc d’impartició 

Campus Professional UManresa
Edifici FUB2
Av. Bases de Manresa, 1
08242 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 875 73 88 / campusprofessional@umanresa.cat

www.umanresa.cat/cp

Innovació i tecnologia al servei d’un  
bon somriure.

El cicle forma futurs professionals capaços de 
dissenyar, fabricar i reparar pròtesis dentofa-
cials, aparells d’ortodòncia i fèrules d’oclusió 
segons prescripció i indicacions facultatives 
i realitzar-ne el reajustament necessari. Els 
tècnics superiors en Pròtesis Dentals també 
poden dirigir i gestionar un centre, instal·lació o 
laboratori de pròtesi dental.

La formació dels futurs protètics dentals es 
planteja com un itinerari adreçat a la preparació 
de professionals de la salut amb competències 
complementàries lligades a l’emprenedoria, la 
innovació i la internacionalització.

El CFGS de Pròtesis Dentals del Campus Profes-
sional UManresa és l’únic d’aquesta especialitat 
que s’imparteix en formació dual a Catalunya. 
Compta amb el suport d’empreses punteres en 
el sector, tant per la seva penetració en el mercat 
com per la seva trajectòria  en innovació, com 
AVINENT. 



Tel. 93 881 55 31 
campusprofessional@uvic.cat 
campusprofessional@umanresa.cat  

Més informació sobre preinscripció, matrícula, preus i requisits 
d’accés consulteu les pàgines webs corresponents:

www.uvic.cat/cp | www.umanresa.cat/cp | www.kreas.cat

 


