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BENVINGUTS/DES 

a l’Institut Mercè Rodoreda 
 

Treballem pel Medi Ambient 

des de fa 30 anys 
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- L’Institut Mercè Rodoreda és un centre més de 40 anys  

  d’història. 

- Hi estudien més de 600 alumnes. 

- Té més de 60 professors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut 
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-   ESO (16 grups) 

 

Formació ofertada 

-  Batxillerat (4 grups) 
 

- Cursos de Formació del Professorat 

- Escola de Mares i Pares 

- Activitats (jornades científiques,                                                        

extraescolars: esports, coral, teatre...) 

- Família de Seguretat i Medi Ambient  

-  CFGS Química i Salut Ambiental 

-  CFGS Educació i Control Ambiental 

-  Certificats de professionalitat 

- Família d’Administració i Gestió 
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-    Des del 1990 s’imparteix el  

   CFGS de Química Ambiental que tindrà 

    continuïtat amb el nous CFGS Química i Salut Ambiental,  

    i Educació i Control Ambiental 

 

-  Vosaltres formareu part de la 31a promoció. 

 

-   S’han titulat més de 800 alumnes. 

 

-   El Departament de Medi Ambient està  

  format actualment per 5 professors. 

 

 

Pioners en formació Ambiental 



Maig-Juny 2020 5 FP Medi Ambient 

 -  Títol de Batxillerat o equivalent.   

-  Títol de Tècnic/a superior (CFGS) o equivalent.  

-  Titulació universitària o equivalent.  
-  Títol de Tècnic/a de grau mitjà (CFGM) o equivalent 

Accés al CFGS 

-   Titulació: 

-   Prova d’accés a cicles formatius: 

    (part comuna i específica) 

A l’actual moment d’emergència sanitària s’han  

reduït els tràmits presencials, per simplificar la gestió de la 

preinscripció. 

Pots consultar tota la informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs
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Reserva de places i prioritats 

● Títol de batxillerat o estudis equivalents (60%): 

Prioritat per les modalitats de Ciències de la 

 naturalesa i de la salut i Tecnologia 

(LOGSE), i  Ciències i tecnologia (LOE). 

● Títol de tècnic de formació professional (20%) 

● Prova d’accés, exempts totals d’aquesta prova o 

altres titulacions (20%) 

 

 

Pots consultar tota la informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs 

 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs
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Tècnic/a superior en  

Educació i Control Ambiental (1) 
 

Perfil professional i competència general: 

Sensibilitzar i educar la població, promovent 

actituds que contribueixin a la conservació i 

millora del medi, informant sobre els seus 

valors i els diversos problemes ambientals, 

capacitant per a una correcta presa de 

decisions, dissenyant activitats per al seu 

coneixement i ús basat en principis de 

sostenibilitat, així com realitzar accions de 

gestió ambiental per controlar i protegir el 

medi aplicant la normativa. 
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Tècnic/a superior en  

Educació i Control Ambiental (2) 
 

Principals ocupacions: 

● Educador ambiental 

● Informador ambiental 

● Monitor d'educació ambiental 

● Documentalista ambiental 

● Guia ambiental 

● Programador d'activitats ambientals 

● Monitor de campanyes ambientals 

● Guia-intèrpret del patrimoni natural 

● Professional del servei de gestió ambiental 

● Professional del servei de medi ambient 

● Tècnic en control d'espais naturals 

● Monitor de la natura 

● Agent mediambiental o similar 

● Monitor d'equipaments ambientals 
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Tècnic/a superior en  

Química i Salut Ambiental (1) 
 

Perfil professional i competència general: 

La competència general d'aquest títol consisteix a vigilar i controlar 

els efectes sobre la salut dels  factors de risc ambiental i alimentari, 

participar en  l'engegada i el desenvolupament de sistemes de 

gestió ambiental i intervenir en programes d'educació per a la  salut 

pública i comunitària sota la supervisió, si escau, del superior 

responsable, d'acord amb els protocols establerts i respectant la 

normativa de referència en condicions de qualitat i seguretat. 
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Tècnic/a superior en  

Química i Salut Ambiental (2) 
 

Àmbit professional: 

 Indústries i laboratoris amb necessitats de tractament 
d'aigües, control de contaminació  atmosfèrica i reciclatge, i 
tractament i control de residus sòlids o líquids 

 Indústries que es dediquin al tractament d'aigües, a la 
 contaminació atmosfèrica i als residus.  

 Gestories mediambientals: Departaments o àrees de medi 
ambient de centres  oficials: ajuntaments, comunitats 
autònomes… 

Seguretat alimentària: Indústries i depar-                                                
taments de control alimentari. 

Biocides: control d’organismes nocius i                           plagues 
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-  Àmbit funcional: 

 Membre i/o responsable mediambiental d’indústries.  

 Responsable d'instal·lacions de recuperació                                        
 i tractament de residus.  

 Assessor ambiental d'empreses i administracions.  

 Aquest/a tècnic/a és polivalent pot                                            
especialitzar-se en:  
  Depuració d'aigües.  
  Reciclatge i tractament de residus.  
  Control de contaminants a l'atmosfera.  
  Auditories ambientals i avaluacions                                           
d'impacte ambiental. 
  Anàlisi de mostres alimentàries i ambientals. 
            Gestió i supervisió del pla de control                                             
d'organismes nocius 

Tècnic/a superior en  

Química i Salut Ambiental (3) 
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Instal·lacions (1/8) 

-  Aules Multimèdia: 
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-  Aules d’Informàtica: 

 

Instal·lacions (2/8) 
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-  Laboratori de Química: 

 

Instal·lacions (3/8) 
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-  Laboratori de Microbiologia: 

 

Instal·lacions (4/8) 

14.05.19 
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-  Laboratori d’Aigües Residuals i Residus Sòlids: 

 

Instal·lacions (5/8) 
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-  Laboratori de l’Atmosfera: 

 

Instal·lacions (6/8) 

.05.19 
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-  Estació Meteorològica: 

 

Instal·lacions (7/8) 
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-  Campus telemàtic de Docència Virtual: 

 

Instal·lacions (8/8) 

-  Campus telemàtic de Docència Virtual (enllaç): 

 

http://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/moodle/course/index.php?categoryid=27
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-   Cada cicle formatius són 2 cursos acadèmics 
(en estudi la possibilitat d’obtenir els dos cicles en 3 anys). 

 
-  2.000 h 

    XXX h teòrico-pràctiques en el centre  

        + 383-416 h pràctiques en empreses. 

-  Horari: de dilluns a divendres de 15:30 a 21:30 h. 

Durada i marc horari 
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-  Obtenció dels 2 cicles formatius en 3 anys 
 

-  Possibilitat de cursar els cicles formatius amb un contracte  
FP Dual 
 

 

2x3 / Dual (en estudi) 
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MP1 Estructura i dinàmica del medi ambient 

MP2 Medi natural 

MP3 Activitats humanes i problemàtica  

ambiental 

MP4 Mètodes i productes cartogràfics 

MP5 Desenvolupament en el medi 

MP6 Tècniques d’educació ambiental 

MP7 Programes d’educació ambiental 

 

Tècnic/a superior en  

Educació i Control Ambiental 

Mòduls professionals 

MP8 Gestió ambiental  

MP9 Activitats d’ús públic 

MP10 Habilitats socials  

MP11 FOL 

MP12 EIE 

MP13 Anglès tècnic 

MP14 Projecte d’educació i control 

ambiental 

MP15 Formació en centres de 

treball 
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MP1 Sistemes de Gestió Ambiental 

MP2 Educació per a la Salut i el Medi 

Ambient 

MP3 Control d'Aigües 

MP4 Control de Residus 

MP5 Salut i Riscos del medi Construït 

MP6 Control i Seguretat Alimentària 

MP7 Contaminació Ambiental i Atmosfèrica 

 

 

Tècnic/a superior en  

Química i Salut Ambiental 

Mòduls professionals 

MP8 Control d'Organismes Nocius 

MP9 Unitat de Salut Ambiental 

MP10 Formació i Orientació Laboral. 

MP11 Empresa i Iniciativa 

Emprenedora. 

MP12 Anglès Tècnic 

MP13 Projecte de Química i Salut 

Ambiental 

MP14 Formació en centres de 

treball 
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Mòdul professional de projecte 
 

Des de fa 20 anys es dedica una part del curs a fer un estudi 

de la qualitat ambiental del curs baix del riu Llobregat. 

Es tracta d’un mòdul professional que 

integra els continguts dels diferents 

mòduls professionals dels cicles 

formatius. 
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Pràctiques en empreses (1/2) 

Es poden realitzar a: 

 -  Laboratoris d’anàlisi de mostres ambientals 

 -  Departament de medi ambient d’indústries  

 -  Empreses de tractament d’aigües, control 

alimentari,  

        contaminació atmosfèrica, residus  

-  Empreses de control de plagues 

 -  Gestories ambientals 

- Equipaments ambientals 

 Durada: 389-410 h (5 mesos  aprox.) 

Horari: 4 h/dia; matí (durant curs)/tarda (estiu, curs vinent) 

Exempcions: parcial (50%, 25%) o total 
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A quines empreses realitzaràs les pràctiques? 

-   Laboratoris d’Aigües de Barcelona, Aigües del Prat,                       

   ACA, ARC, Dr. Oliver Rodes... 

-  EDARs com les de Terrassa o Sant Pere de Ribes. 

-  ETAPs com la de St. Joan Despí... 

-  Facultats de Química, Biologia i Farmàcia, Parc    

Científic de la UB, Institut de Tècniques Energètiques 

de la UPC.  

- ECAs: Sabadell... 

-  Àrea de medi ambient d’ajuntaments com el de  

  l’Hospitalet, Sant Andreu de la Barca, Rubí... 

-  Gestories ambientals: Tecnoambiente, Greccat,  

-  Ecoindustria, Datambient, Ecogesa XXI... 

- Altres empreses del sector: Almirall, Solvay, Ibertrac,   

Anticimex, Lafarge, SGS, Fuchs, Labaqua... 

Pràctiques en empreses (2/2) 
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Els cicles formatius de Medi Ambient se sumen al 

projecte GLOTTA II de Llengües estrangeres del 

nostre institut. 
 

Diferents mòduls professionals del cicle formatiu 

seguiran metodologia CLIL/AICLE: 

- MP Anglès tècnic 

- A d’altres MP la docència serà (parcialment) en 

anglès.  

Docència en Anglès 
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Exempcions/convalidacions (1/2) 

-  Exempcions del MP FCT:                       

 Acreditant experiència laboral o formació pràctica 

(reducció del 25%, 50% i 100% de les hores).  

-  Convalidacions singulars:                                                     

  

-  Convalidacions internes: 
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Exempcions/convalidacions (2/2) 

Per tenir aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi 

universitari o 12 crèdits ECTS pot sol·licitar la 

convalidació singular d’Unitats formatives (part de mòduls 

professionals) no relacionats amb les unitats de 

competència: 

-  Formació i orientació laboral. 

-  Empresa i Iniciativa Emprenedora 

-  Altres 

 
De 30 a 40 crèdits universitaris o 12 crèdits ECTS mínim: convalidació de  60 hores lectives màxim. 

De 41 a 50 crèdits universitaris o 16 crèdits ECTS mínim: convalidació de  120 hores lectives màxim. 

Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS:  convalidació de  120 hores lectives màxim. 
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Nivell bàsic de seguretat 

- Amb els títols de Tècnic/a Superior 

s’acredita el:  

Certificat de Riscos Laborals de Nivell Bàsic 

Habilita per: 

a) Formar part de la modalitat preventiva de l’empresa 

(treballador designat).  

b) Fer d’interlocutor amb el servei de                              

prevenció.  

c) Actuar com a recurs preventiu. 
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Certificats de Professionalitat 

Els cicles formatius de Medi Ambient s’acrediten els següents 

certificats de professionalitat: 

● Interpretació i educació ambiental (complet) 
● Control i protecció del medi natural (parcial) 
● Salut ambiental i seguretat alimentària SA_2-490_3 

(complet) 
● Gestió ambiental SM_2-597_3 (complet) 
● Gestió de serveis per al control d'organismes nocius SM_2-

251_3 (parcial) 
● Control de la contaminació atmosfèrica SM_2-493_3 

(parcial) 

Possibilitat de completar els certificats parcials amb les Unitats 
de competència que falten, i d’obtenir altres de la Família 
Professional de Seguretat i Medi Ambient i Química. 
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Visites, sortides i conferències 

-   Visites a les instal·lacions capdavanteres en el sector 

 ambiental (EDARs, ETAPs, laboratoris, INSHT, 

 Departament de Medi Ambient, INM, Abocadors, 

 Ecoparcs, Incineradores, Cimenteres...). 

-   Visites a les principals fires de Química i Medi Ambient 

 (Expoquímia, Ecomed Pollutec, Smagua...). 

-   Sortides per a conéixer l’entorn (sortida al curs alt, mitjà i 

 baix dels rius Llobregat i Besòs...). 

-   Conferències d’especialistes. 
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Visites i sortides 

 

 

EDAR Sant Feliu 

ETAP Sant Joan Despí 

Planta Triatge Torrelles 

SMAGUA (Saragossa) 
CT Cercs 

XVPCA 

Abocador Palautordera 

Llobregat Incineradora Mataró 

CN Vandellòs 

EDAR Gavà 
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Padrins riu Llobregat  

-  Des de l’any 2014 el nostre 

institut és padrí el riu Llobregat i 

cada curs participa en diferents 

activitats relacionades, com p.e. 

el Dia Mundial de l’Aigua 

Agenda 21/XESC  

-  Des del desembre del 2007 formem 

part de l’agenda 21 i de la Xarxa de 

Centres per a la Sostenibilitat 

https://youtu.be/vkUlWyzHU4I
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Material didàctic 

-  Dossiers: 

Plza. Mare de Deu de 

Montserrat, 1     

08901 Hospitalet de Ll. 

933 38 66 20 

INS Mercè Rodoreda 

Els professors del centre han elaborat un dossiers d’ús 

intern per poder seguir les classes d’alguns mòduls 

Es poden aconseguir a la papereria tècnica Reina  

de l’Hospitalet de Llobregat. 
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Pàgina web 

Serveis: 

Tràmits acadèmics, instàncies, horaris, sortides, borsa 

de treball, notícies, notícies d’actualitat ambiental, espai 

d’antics alumnes... 

Docència telemàtica: 
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Borsa de treball i inserció laboral 

Segons les darreres enquestes d’inserció laboral: 

-   Un 74% dels alumnes que volien treballar ja ho estan  

    fent. 

-  Un 64% dels alumnes que treballen ho fan en feines  

   relacionades amb el CFGS de Química Ambiental. 

-   Un 60% dels alumnes que estudien ho fan en estudis  

   universitaris o CFGS als que han accedit a partir del CFGS 

   de Química Ambiental, beneficiant-se a més de  

   convalidació d’assignatures. 

-   Servei de Borsa de Treball exclusiu dels nostres alumnes: 

   Des d’inicis del 2003 hem gestionat més de 120 ofertes de   

   treball, algunes exclusives per al nostres titulats. 
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Mesures flexibilitzadores 

- Formació semipresencial: 

 Cursar presencialment fins a un 50% 

d’alguns mòduls professionals, completant 

els continguts de forma telemàtica (cal 

justificar documentalment). 

MPs en estudi 

Més informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-

flexib/semipresencial/index.html 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/semipresencial/index.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/semipresencial/index.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/semipresencial/index.html
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Accés a la Universitat 

       Reforma de la selectivitat (novembre de 2008):   

 Amb el títol de Tècnic Superior en Química Ambiental es                        

 pot accedir sense selectivitat a qualsevol carrera universitària. 

 Preferència d'accés  per adscripció a la branca de coneixement  dels 

 estudis que es volen cursar. La novetat, des del curs 2010-11,  en el 

 nou procediment d’admissió a la universitat és que aquests 

 estudiants poden incrementar la seva nota, si, de manera voluntària, 

 fan examens de l’anomenada fase específica de les PAU. 

      Per poder-se presentar a les PAU cal tenir tots els crèdits superats 

 abans del 4 de juny de 2019 (final de curs sense convocatòries 

 extraordinàries). 
 

      Convalidació d’assignatures en les següents estudis universitaris: 

 Ciències ambientals, Química, Biologia, Biotecnologia, diferents        

 Enginyeries (p.e. Química, Alimentària, Electrònica, Mecànica...), 

 Tecnologia i gestió alimentària, Geologia... 

         



Maig-Juny 2020 40 FP Medi Ambient 

-  Aparcament: 

 Per bicicletes, patinets, cotxes i motos. 

 Exclusiu per als nostre alumnat (prèvia sol·licitud). 

 Es prioritzaran les demandes més justificades. 

Accessible de 15:20 a 15:35 h i de 21 a 21:30 h 
 (fent  

ús de l’intèrfon) 
 

 

-  Bar-restaurant. 
 

-  Guixetes. 

 Gestionades per l’empresa TSI&M. 

Serveis 
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Beques 

-  Carnet de vacunació actualitzat d’hepatitis B i tètanus. 

Vacunació 

-  Pàgina web, revista de l’institut... 

-  Lliurar la sol·licitud al tutor. 

Drets d’imatge 

-  Termini per presentar la sol·licitud: habitualment fins 

al mes octubre del curs. 

-  Gestió telemàtica a pagina web Departament d’Educació 
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- Presentació sol·licituds: 10 a 17 juny 2020 

- Presentació documentació: fins 18 de juny de 2020 

- Llista puntuació provisional: 13 juliol 2020 

- Reclamacions: 14 al 16 juliol 2020 

- Llista definitiva: 23 juliol 2020 

- Oferta final de places escolars: 28 juliol 2020 

- Admesos i llista d'espera: 29 juliol 2020 

Preinscripció i Matrícula 

Tota la informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/
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Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen 

diversos preus públics 

 360 € / curs complet (únic pagament anual) 

 ? € / unitat formativa 

Exempcions: família nombrosa especial, minusvalia 33% 

Bonificació 50%: becaris Ministeri Educació mateix curs 

Pagament únic: juliol 2020 

Pagament fraccionat (2n termini):  setembre 2020 (?) 

  

Pagaments (?) 
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Com arribar-hi? 

L1 - Avinguda Carrilet 

L8/SS3/S4/S8/R5/R50/R6/R60  

Avinguda Carrilet 

R1/R3/R4/R12 L’H 

R2    Bellvitge 

79/110/LH2/L10/L12/L52/ 

L82/L85/N13/N15 

Rambla Marina, 393 (08907) L’Hospitalet de Llobregat 

B20 sortida 15 

C31 sortida Bellvitge 

Pàrquing propi. 

Bicicletes/Patinets Possibilitat de fer servir 

l’aparcament de l’institut 
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FP Medi Ambient 

Tota la informació a... 

Dubtes i consultes: a8033912@xtec.cat 

93 338 82 53 
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/ 

http://www.quimicambiental.com/
mailto:infocicle@gmail.com
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/
https://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/categoria/quimicambiental/
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Moltes gràcies! 

T’esperem 

Família Professional de Medi Ambient 

http://www.quimicambiental.com/

