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INSTITUT ESTEVE
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Aquests estudis capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica; preparar màquines i
sistemes; programar màquines eina de control numèric, robots
i manipuladors; verificar productes mecanitzats, i fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització.

COMPETÈNCIES
En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

• Determinar processos de mecanitzat partint d’informació tècnica
• Preparar màquines i sistemes
• Programar màquines eina de control numèric (CNC), robots i
manipuladors
• Operar màquines eina d’arrencada d’encenall, de conformat i
especials per obtenir elements mecànics d’acord amb les especificacions definides en plans de fabricació
• Verificar productes mecanitzats
• Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips
de mecanitzat
• Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i
mediambientals

SORTIDES PROFESSIONALS
ÀREES DE TREBALL
Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

• Indústries

transformadores de metalls relacionades amb els
subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de
material i equip elèctric, electrònic i òptic i de material de transport emmarcat en el sector industrial

PRINCIPALS OCUPACIONS
Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a
continuació:

• Ajustador/a operari/ària de màquines eina
• Polidor/a de metalls i afilador d’eines
• Operador/a de màquines per treballar metalls
• Operador/a de màquines eina
• Operador/a de robots industrials
• Treballador/a de la fabricació d’eines, mecànic/a i ajustador/a,
modelista matricer i similar
• Torner/a, fresador/a i mandrinador/a

MODALITAT DUAL

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
DE MECANITZACIÓ

MÒDULS PROFESSIONALS
1. Processos de mecanització
2. Mecanització per control numèric
3. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials
4. Fabricació per arrencament de ferritja
5. Sistemes automatitzats
6. Interpretació i representació gràfica
7. Metrologia i assajos
8. Formació i orientació laboral
9. Empresa i iniciativa emprenedora
10. Anglès tècnic
11. Síntesi
12. Formació en centres de treball

