
INS  GUISSONA 
http://www.iesguissona.cat 
  
 

ESTUDIS D’ACCÉS 

 ESO. 

 Batxillerat. 

 FP-1. 

 Prova d’accés als cicles formatius de grau 

mitjà. 

 Títol de tècnic/a 

 Altres titulacions equivalents 

INSCRIPCIÓ 

INS GUISSONA 

C/Castanyers, nº13 

CP: 25210 Guissona, (La Segarra) 

Telèfon: 973 55 14 17 

Fax: 973 55 14 42 

 

Anima’t a formar part de la nostra 

família, una família professional 

amb molt futur. 

 

 

En conveni de col·laboració amb : 

 

 

 

 

 

    

FAMÍLIA PROFESSIONAL 

Manteniment i Serveis a la Producció 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU 

MITJÀ: 
 

Tècnic/a en manteniment electromecànic 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesguissona.cat/


DURADA DELS ESTUDIS 

2.000 hores. 

 1.650 hores en el centre docent (1.287 h. al 

centre i 976 h. a l’empresa, si s’accedeix a la 

formació dual). 

 350 hores de formació en el centre de 

treball en pràctiques (100 hores si s’accedeix 

a la formació dual) 

2 cursos acadèmics. 

HORARI 

De les 16:00 hores fins a les 21:00 hores  

 

Forma’t en una professió de futur, 

en conveni amb la indústria de la 

comarca. 
 

DE QUÈ TREBALLARÀS? 

 Mecànic/a de manteniment 

 Electricista 

 Electromecànic/a de manteniment 

 Muntador industrial 

 Conductor/a i mantenidor/a de línea 

automatitzada 

 

ON TREBALLARÀS? 

En el manteniment d’indústries agroalimentàries, 

d’indústries metal·lúrgiques i de la fabricació de 

productes metàl·lics, indústries de la construcció de 

maquinària i equips mecànics, construcció i 

muntatge de vehicles automòbils, indústria tèxtil, 

etc. 

 

 

 

QUÈ ESTUDIARÀS? 

 1r. Curs: 

 Muntatge i manteniment mecànic 

(elements de màquina) 

 Muntatge i manteniment de línies 

automatitzades 

 Electricitat i automatismes elèctrics 

 Tècniques de fabricació 

 Tècniques d’unió i muntatge 

 Formació i orientació laboral 

 Anglès tècnic 

 

 2n. Curs: 

 Automatismes pneumàtics i hidràulics 

 Muntatge i manteniment mecànic 

 Muntatge i manteniment electrotècnic 

 Muntatge i manteniment de línies 

automatitzades (processos de producció) 

 Empresa i iniciativa emprenedora 

 Manteniment de fred industrial  

 Tècniques de fabricació (màquina – eina) 

 Tècniques d’unió i muntatge (soldadura) 

 Síntesi 


