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A l'Institut El Palau t'oferim la possibilitat d'obtenir 2 cicles en tres anys...
Com? Molt senzill!. El primer curs es cursen els mòduls comuns dels dos cicles;
després, durant el segon any, l'alumnat cursa el 2n curs de Mecanització, i un cop
acabat aquest, durant el tercer any, l'alumnat cursa el 2n curs de Soldadura i
Caldereria. Així, s'obtenen els dos cicles de grau mitjà en 3 anys.
En aquests cicles formatius aprendràs a treballar en activitats relacionades amb la
fabricació de productes metàl·lics estructurals, construcció de grans dipòsits i caldereria gruixuda. Aprendràs a treballar amb màquines i eines diverses, a interpretar
plànols, a fer treballs de soldadura, a programar en màquines de CNC; i adquiriràs
coneixements sobre controls de qualitat i automatismes pneumàtics i hidràulics.

Estudis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interpretació i representació gràfica
Processos de mecanització
Fabricació per arrencament de ferritja
Mecanització per control numèric
Traçat, tall i conformat
Soldadura en atmosfera natural
Soldadura en atmosfera protegida
Metrologia i assajos
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora

Equipaments
Cadascuna de les nostres aules està
especialment equipada amb el material
adequat per al desenvolupament de les
classes, la qual cosa permet que l’alumne
disposi del material tècnic necessari per a
la realització de les diverses pràctiques.
Totes i cadascuna de les aules informàtiques disposen d’un ordinador per a
cadascun dels llocs de treball, amb les
característiques tècniques adequades, per cobrir les necessitats de programari que
requereixen les matèries impartides. L’alumne en tot moment treballa en un entorn
altament professional, utilitzant tot el suport tècnic i didàctic necessari per convertirse en un expert en el seu camp.
En soldadura disposem d’equipaments per a soldadura en atmosfera natural i soldadura en atmosfera protegida.

Pràctiques en empreses
L’Institut El Palau col·labora activament amb nombroses empreses del sector, on els
alumnes realitzen el crèdit de FCT (383 hores de Formació en Centres de Treball).
Alt grau d’inserció laboral.

FP Dual
La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la

•
• Síntesi
• Formació en centres de treball

qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb

Sortides Professionals

1000 hores en el segon curs.

•
•
•
•
•
•
•

Empreses de manteniment (pneumàtica-hidràulica).
Muntador de canonades i estructures metàl·liques.
Reparador d’estructures d’acer en taller i obra.
Torner, fresador, mandrinador, rectificador.
Programador de màquina-eina CNC.
Llocs de treball relacionats amb el departament de qualitat.
Soldador, calderer.

l'activitat amb l'empresa de forma remunerada i amb una duració aproximada de

