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Mecatrònica
IndustrialTenen accés directe al cicle les persones 

que compleixen algun dels requisits se-
güents:

Haver superat el curs de formació especí-
fic per a l’accés als cicles de grau superior 
d’acord amb l’opció cursada.

Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic 
superior o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el segon curs de batxillerat 
de qualsevol modalitat de batxillerat  
experimental. 

Haver superat el curs d’orientació univer-
sitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir qualsevol titulació universitària o 
una d’equivalent.

Haver superat la prova d’accés a la uni-
versitat per a majors de 25 anys.

Haver superat la prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior.

Accés al Cicle Formatiu
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Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Quines sortides professionals? 

     

  
Mòdul Professional 7

Configuració de sistemes mecatrònics
Documentació de projectes mecatrònics: UF1           

Desenvolupament de sistemes mecatrònics: UF2

Mòdul Professional 8
Processos i gestió de manteniment i qualitat

Gestió del manteniment: UF1

Mòdul Professional 9
Integració de sistemes

Regulació i control de sistemes: UF1
Programació de PLC: UF2

Comunicacions industrials: UF3
Posada en marxa i manteniment de sistemes 

mecatrònics: UF4

Mòdul Professional 10
Simulació de sistemes mecatrònics

Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips 
mecatrònics: UF1

Simulació d’estacions automatitzades: UF2 

Mòdul Professional 11
Formació i orientació Laboral

Incorporació al treball: UF1
Prevenció de riscos laborals: UF2

Mòdul Professional 12
Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul Professional 13
Projecte de mecatrònica industrial

Mòdul Professional 14
Formació en centres de treball

Què puc fer en acabar el cicle formatiu?

Accedir a un altre cicle formatiu de grau 
superior. 

Accedir a estudis universitaris oficials.

• Tècnic o tècnica en planificació i programació de pro-
cessos de manteniment d’instal·lacions de maquinària 
i equips industrials.
• Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de ma-
quinària i equips industrials.
• Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de ma-
quinària i equips industrials.
• Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes 
integrats en automatització industrial.

Mòdul Professional 1
Sistemes mecànics
UF1: Muntatge  d’elements mecànics.
UF2: Manteniment correctiu.
UF3: Manteniment preventiu.

Mòdul Professional 2
Sistemes hidràulics i pneumàtics
UF1: Sistemes pneumàtics.
UF2: Sistemes hidràulics.
UF3: Manteniment dels sistemes pneumàtics i hi-
dràulics.

Mòdul Professional 3
Sistemes elèctrics i electrònics
UF1: Electricitat industrial.
UF2: Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i 
electrònics.
UF3: Diagnosis d’avaries i manteniment en sistemes 
elèctrics i electrònics.
  

Mòdul Professional 4
Elements de maquina
UF1: Materials i tractaments.
UF2: Cinemàtica de sistemes mecànics.
UF3: Disseny de màquines.

Mòdul Professional 5
Processos de fabricació 
UF1: Determinació de processos de fabricació.
UF2: Mecanització.
UF3: Soldadura.

Mòdul Professional 6
Representació gràfica de sistemes mecatrònics
UF1: Representació gràfica.
UF2: Disseny assistit per ordinador (CAD).


