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Cursos d'interès
Diploma de director/monitor d’activitats d’educació en el lleure
Curs de Manipulador d’aliments

Destacats
Formació en centres de treball
Borsa pròpia d’empreses i entitats col·laborado-
res.
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Matins de 8:00 a 14:30h
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1590h teoria + 410h pràctiques!
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Dietètica

Formació complementària
Possiblitem l’obtenció de les següents acredi-
tacions 

- Titulació homologada de Massatges Infantils
- Titulació homologada de Monitor de Lleure          
( Moniteratge de menjador )
- Preparació per a les proves d’accés a la universi-
tat ( PAP )

Seminaris d’especialització
Incorporem al nostre currículum la formació 
especi�ca

- Tallers de cuina naturista i convencional
- Fitoterapia
- Dietètica naturista
- Pràctiques de laboratori

També pots cursar aquest curs a distància!
Per més informació visita la pàgina web:
www.joanmaragall-elearning.com

El títol de Grau Superior dóna accés a la 
universitat sense haver de fer obligatòriament 
la selectivitat



933 83 36 57

Lorem ipsum

L10 Gorg

L2 Pep Ventura

Badalona

C/ Guifré, Nº 300 - 08912 Badalona
Com arribar: 
Metro: Línia 2 ,  parades Gorg i Pep Ventura

Línia 10 ,  parada Gorg
Autobusos: B3, B25, B26, B30, B31, B4, B5

Vine al centre a informar-te: T’ASSESSORAREM!

L’Objectiu
Formar professionals capacitats/des per elaborar dietes adaptades a persones i col•lectius, i 
controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les 
seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits 
d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Didàctica especialitzada
Promovem sortides, activitats, visites i xerrades relacionades amb l’educació, aportant al nostre 
alumnat contacte directe amb la realitat professional del sector.

Àmbit professional
-  Com a dietista en consulta personalitzada:  en gimnasos, balnearis, hospitals públics i privats,  
herboristeries, botigues de dietètica, parafarmàcies, centres d’estètica...
-  Plani�cant menús i com a responsable de la seguretat alimentaria: hospitals públics o privats, 
residències, centres de dia, escoles, càterings,  empreses d’oci...
-  En qualsevol laboratori controlant la qualitat dels aliments.
- En qualsevol empresa alimentaria: en el departament  de I+D+I, controlant la qualitat dels 
aliments, com a responsable de la seguretat alimentaria, com a formador de les bones pràctiques 
de higiene alimentaria... 
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