
La Formació 
Professional al 
nostre Centre 

1 



La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses 
professions i proporciona la formació necessària per adquirir la 
competència professional i el coneixement propis de cada sector. 
S'organitza en cicles formatius de:  
 
Grau mitjà : 4 cicles 
 
Grau superior: 3 cicles 
 
Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: 
n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la 
formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en 
centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs 
acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos 
acadèmics. 
 
Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i 
amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.  
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Estructura general : 



Activitats físiques i esportives                              
 
Administració i gestió Agrària 
 
Arts gràfiques 
 
Comerç i màrqueting 
 
Edificació i obra civil 
 
Electricitat i electrònica 
 
Energia i aigua 
 
Fabricació mecànica 
 
Fusta, moble i suro 
 
Hoteleria i turisme 
 
Imatge i so 
 
Imatge personal 

 
 
 

Indústries alimentàries 
 
Indústries extractives 
 
Informàtica i comunicacions 
 
Instal·lació i manteniment 
 
Maritimopesquera 
 
Química 
 
Sanitat 
 
Seguretat i medi ambient 
 
Serveis socioculturals i a la comunitat 
 
Tèxtil, confecció i pell 
 
Transport i manteniment de vehicles 

Les Famílies de la Formació professional: 
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Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que 
compleixen algun dels requisits següents: 
 
- Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

 
- tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el curs 

específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM). 
 

- haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP). 
 

- tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics. 
 
- haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació 

professional inicial (PQPI). (PFI) 
 

- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, 
tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 

 Accés als Cicles de grau Mitjà: 
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Oferta de cicles formatius al Domènech i Montaner: 

 
Cicles de grau mitjà 
 

 
Família 

 
Accés a CFGS 

 
CFGM Mecanització 

Fabricació 
Mecànica 

Programació de la 
Producció en Fabricació 
Mecànica 

CFGM de 
Manteniment 
Electromecànic  
 

 
Manteniment 

 
Mecatrònica Industrial 

CFGM Instal·lacions  
Elèctriques i 
Automàtiques  
 

Electricitat i 
electrònica 

Automatització i Robòtica 
Industrial 

CFGM 
Telecomunicacions 

Electricitat i 
electrònica 
 

Automatització i Robòtica 
Industrial 
 

IFE Comerç i 
màrqueting 
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Oferta Programes de formació i inserció laboral al Centre: 

2 especialitats: 
 - Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 

 

- Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informatics 

 

 

 

 

 

 

- Per aquells alumnes què no han superat l’ESO. 

 

- Un curs de durada. 

 

- Part de la formació es realitza a través de practiques en l’empresa. 

 

 - Permet la realització dels cicles de grau mig d’electricitat o 

telecomunicacions respectivament si es supera el curs favorablement.  



Les pràctiques a l’FP del nostre Centre: 

Tots els estudis d’FP comporten la realització de unes pràctiques a les 
empreses per tal d’obtenir el títol. La durada de les mateixes depèn de cada 
cicle en qüestió, per al proper curs s’estima una mitjana entre 500 i 800 h. 
 
En nostre entorn disposem d’empreses per  tal què l’alumnat pugui realitzar 
aquestes pràctiques: 
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Activitats i visites tècniques  
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Les pràctiques a l’FP 

EL Centre, a través del programa de mobilitat internacional oferta cada curs la 
possibilitat de realitzar totes o part de les pràctiques a països de la Unió 
Europea a través d’empreses col·laboradores estrangeres tant per alumnes de 
grau mitjà com de grau superior. 
 
 
 
 
Hi ha també la possibilitat de realitzar les pràctiques de grau superior en la 
modalitat Dual, es a dir durant tot un curs l’alumne es forma al centre i a 
l’empresa amb una estada a la mateixa a traves d’un acord remunerat. 
 
 
 



Cicles de grau mitjà 
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                                 CFGM de Mecanització 

Durada: 2 cursos acadèmics 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs 
482 hores. 
 

Sortides professionals:  
 
- Operari ajustador o operària ajustadora de màquines eina; 
 
- Polidor o polidora de metalls i afilador o afiladora d'eines; 
 
- Operador o operadora de màquines per treballar metalls, de màquines eina o de 
robots industrials, i 
 
- Torner o tornera, fresador o fresadora i mandrinador o mandrinadora. 
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Fabricació d’engranatges, rodaments, etc... 

                                 CFGM de Mecanització 
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                                 CFGM de Mecanització 

                       Per Sant Jordi... 
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CFGM de Mecanització 



CFGM de Manteniment Electromecànic 

Durada: 2 cursos acadèmics (matins) 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs, 482 hores 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Sortides professionals:  

 
- Mecànic o mecànica de manteniment; 
 
- Muntador o muntadora industrial; 
 
- muntador o muntadora d'equips elèctrics; 
 
- Muntador o muntadora d'equips electrònics; 
 
- Mantenidor o mantenidora de línia automatitzada; 
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- Muntador o muntadora de béns d'equip; 
 
- Muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics; 
 
- Instal·lador o instal·ladora electricista industrial; 
 
- Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i 
precisió. 

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat per 
al manteniment d’ascensors. 
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CFGM de Manteniment Electromecànic 



17 

Reparació de maquinària elèctrica 

CFGM de Manteniment Electromecànic 

Manteniment industrial 
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Muntatge i manteniment d’ascensors, 
Grues, etc... 

CFGM de Manteniment Electromecànic 



CFGM d’Instal·lacions  Elèctriques i 
Automàtiques 

Durada: 2 cursos acadèmics (matins) 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs 
482 hores. 
 
Sortides professionals: 
 
- Electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis; 
 
- Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i 

equips telefònics; 
 

- electricista de construcció; 
 
- Electricista de manteniment 
 
- Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics,  
 
- Muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica; 
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- Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges. 
 
Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat 
en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a 
requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de 
telecomunicacions. 
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CFGM d’Instal·lacions  Elèctriques i 
Automàtiques 

Instal·lacions solars 
fotovoltaiques 
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Manteniment d’instal·lacions de distribució 
elèctrica 

CFGM d’Instal·lacions  Elèctriques i 
Automàtiques 
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Manteniment d’instal·lacions elèctriques en 
hospitals, oficines, comerços, etc.... 

CFGM d’Instal·lacions  Elèctriques i 
Automàtiques 
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Muntatge de línies de distribució  
elèctrica 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
d'enllumenat exterior 

CFGM d’Instal·lacions  Elèctriques i 
Automàtiques 
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CFGM d’Instal·lacions  Elèctriques i 
Automàtiques 



CFGM  Instal·lacions de Telecomunicacions 

Durada: 2 cursos acadèmics (matins) 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs 
482 hores. 
 Sortides professionals: 
 
- Instal·lador o instal·ladora d'antenes o de sistemes de seguretat  
i de telecomunicacions en edificis d'habitatges; 
 
- Tècnic o tècnica en xarxes locals i telemàtica; 
 
- Tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment de xarxes locals; 
 
- Instal·lador o instal·ladora de telefonia; 
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- Instal·lador o instal·ladora i muntador o muntadora d'equips telefònics i 
telemàtics; 
 
- Tècnic o tècnica en instal·lacions de so;  
 
- Instal·lador o instal·ladora de megafonia; 
 
- Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics; 
 
- Tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment d'equips informàtics, i 
 
- Tècnic o tècnica en muntatge i manteniment de sistemes de radiofusió. 
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CFGM  Instal·lacions de Telecomunicacions 
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Reparació d’equips de so  
professional 

CFGM  Instal·lacions de Telecomunicacions 



Reparacions de telefonia  

Instal·lacions d’antenes Instal·lacions d’alarmes 

CFGM  Instal·lacions de Telecomunicacions 
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Reparació d’equips informàtics 

CFGM  Instal·lacions de Telecomunicacions 
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Itinerari Formatiu Específic 

                  Especialitat: auxiliar de vendes i atenció al públic. 
 
Adreçat a l’alumnat amb discapacitat lleu o moderada amb una  edat compresa 
entre els 16 i els 20 anys. 
 
Durada : 4 cursos. 
 
Pràctiques a les Empreses a l'últim curs. 
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                  Especialitat: auxiliar de vendes i atenció al públic. 

Itinerari Formatiu Específic 



Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un 
títol de tècnic, que els permet accedir: 
 
- Al batxillerat, 
 
- A un cicle de grau superior de formació professional, 
 
- Al món laboral. 

Sortides en acabar un cicle de grau mitjà: 
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Cicles de grau superior 

33 



Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun 
dels requisits següents: 
 
- tenir el títol de batxillerat, 

 
- tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació 

professional o tècnic especialista, (dins de la mateixa família) 
 

- haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat 
requerida. 
 

- haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
 
- tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent 
(BUP), 
- tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, 

 
- haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

 
-Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar 
una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los 
durant l'any natural en què es realitza la prova. 

Accés als Cicles de grau Superior: 
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             CFGS Automatització i Robòtica Industrial 

Durada: 2 cursos acadèmics (tarda) 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs 
482 hores o Fp Dual. 
 
- Sortides professionals: 
 
- Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes 
d'automatització industrial; 
 
- Verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics; 
 
- Cap d'equip en un taller electromecànic; 
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CFGS Automatització i Robòtica Industrial 



- Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes 
d'automatització industrial; 
 
- Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial; 
 
- Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial; 
 
- Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització 
industrial; 
 
- Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial; 
 
- Programador i controlador o programadora i controladora de robots 
industrials; 
 
- Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric; 
 
Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització 
industrial. 
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     CFGS Automatització i Robòtica Industrial 
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      CFGS Automatització i Robòtica Industrial 
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CFGS Automatització i Robòtica Industrial 



CFGS de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 

Durada: 2 cursos acadèmics, (tarda). 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs  
482 hores o Fp Dual. 
 
- Sortides professionals: 
 
- Tècnica o tècnica en mecànica, 
 
- Encarregat o encarregada d'instal·lacions de processament de metalls, 
 
- Encarregat o encarregada d'operadors de màquines per treballar metalls, 
 
- Encarregat o encarregada de muntadors, 
 
.  
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- Programador o programadora de màquines de control numèric, 
 
- Programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació 
mecànica, 
 
- Programador o programadora de la producció i 
disseny en fabricació mecànica 
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CFGS de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 
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CFGS de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 



              CFGS de Mecatrònica Industrial 

Durada: 2 cursos acadèmics (tarda) 
 
Pràctiques a l’empresa al segon curs 
482 hores o Fp Dual. 
 
Sortides professionals: 
 
Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment 
d'instal·lacions de maquinària i equips industrials; 
 
Cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials; 
 
Cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials. 
 
Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat per al 
manteniment d’ascensors. 
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                 CFGS de Mecatrònica Industrial 



Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un 
títol de tècnic de grau superior, que els permet accedir: 
 
- Al món laboral. 
 
- A estudis universitaris segons la titulació del cicle.  
 
 

Sortides en acabar un cicle de grau superior: 
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