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OBJECTIUS D'AQUESTA PRESENTACIÓ

◻ Què és la FP i com s'hi accedeix

◻ Competències  dels títols (què ha de 

saber fer un tècnic)

◻ Organització curricular

◻ Informació i funcionament al nostre institut

◻ Empreses col·laboradores

◻ Dates de preinscripció i matrícula



LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:

ESTUDIS PROFESSIONALITZADORS

Cada dia més la industria demana personal capacitat  i almenys amb una 

formació bàsica per integrar-lo en poc temps a la seva organització amb 

eficàcia. 





MECATRÒNICA INDUSTRIAL

• GRAU SUPERIOR 

Mecatrònica 
Industrial

Titulació: Tècnic 
superior

(2000 hores i dos anys 
acadèmics)

La competència general d'aquest títol consisteix en:
Configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials,

així com planificar, supervisar i/o executar el seu
muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat,
de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte
ambiental.



ORGANITZACIÓ CURRICULAR

Què és un mòdul?
⚫És un bloc de coneixements  
relacionats amb una competència  
per l’obtenció del títol.

⚫Els  Mòduls superats equivalen a  
qualificacions professionals

Què és una unitat formativa 
(UF)?
⚫Forma part d’un Mòdul i és una 
agrupació de continguts de formació de 
curta durada, que facilita 
l’aprenentatge, de les activitats de 
treball.

⚫Les UFs poden ser certificades.

Aquest sistema d’organització 

permet  cursar d’una manera 

individualitzada mòduls i també 

UFs



FUNCIONAMENT DUAL

1. Durant el primer curs l’alumne es forma principalment al centre educatiu

2. Abans de començar l’estada l’alumne ha d’estar avaluat de forma 

positiva de la majoria dels mòduls, a partir d’aquí es realitza un procés 

de selecció per part dels alumnes (atenent a l’oferta de l’empresa: beca 

o contracte, sou, horari, altres) i de les empreses (currículum alumne, 

capacitats).

3. L’empresa I el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent 

desenvoluparà durant l’estada . Es pot pactar un període previ de 

coneixement mutu entre empresa I l’aprenent.

4. A finals del primer curs l’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc 

adient. El segon any l’alumne compagina els estudis al centre educatiu 

amb l’estada a l’empresa.

5. Durant l’estada es fa un seguiment i una valoració de l’aprenent de 

manera conjunta entre el centre i l’empresa.

6. Al final l’empresa valora les tasques desenvolupades i centre educatiu 

fa l’avaluació final



WEB DEL CENTRE
www.insbaixmontseny.cat

http://www.insbaixmontseny.cat/


EMPRESES COL·LABORADORES



EMPRESES 

COL·LABORADORES
◻ AUTOMATISMES TECELMAC SL 

◻ CLOS ELEC FONT SL 

◻ GUTERMANN SAU 

◻ YERGA SERRALLERS SL 

◻ MAGNETI MARELLI ESPAÑA SAU 

◻ SANOFI AVENTIS SA 

◻ TECNOMECANICA PASCUAL 93 SL

◻ GIVAUDAN IBERICA, SA 



PREINSCRIPCIÓ I 

MATRÍCULA

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 

Informeu-vos:

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estu

dis/fp-gm/

A la web del centre 

http://www.insbaixmontseny.cat/

PERÍODE DE MATRÍCULA

Juliol

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gm/
http://www.insbaixmontseny.cat/

