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Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar
la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera
que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així
com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció
ambiental. Aquesta competència es complementa amb formació específica
del sector de fabricació de motlles i matrius.
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior,
que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones
rconvalidació de crèdits universitaris ECTS.

Estudis
Interpretació i representació gràfica
Processos de mecanització
Fabricació Assistida per Ordinador
Mecanització per control numèric
Programació de Sistemes Automàtics
Material
Execució de Processos de Transformació de Polímers
Disseny Industrial per Procés de Xapa i Estampació
Empresa i iniciativa emprenedora
Execució de Processos de Transformació de Polímers
• Formació en centres de treball

Sortides Professionals
Encarregat d'instal·lacions de processament de metalls,
Encarregat d'operadors de màquines per treballar metalls,
Encarregat de muntadors,
Programador de màquines de control numèric,
Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
Programador de la producció
Disseny en fabricació mecànica.

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.

Pràctiques en empreses i FP Dual
l'Institut El Palau col·labora activament amb nombroses empreses del sector, on els
aalumnes realitzen el crèdit d' FCT i FP Dual amb un alt grau d'inserció laboral.
La Formació Professional Dual és la modalitat de la formació professional en la
qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb
l'activitat amb l'empresa de forma remunerada i amb una duració aproximada de
1000 hores en el segon curs.

