
ACCÉS AL CICLE FORMATIU 

 ESO 

 BATXILLERAT 

 FP1 

 PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 

DE GRAU MITJÀ 

 TÍTOL DE TÈCNIC/A 

 ALTRES TITULACIONS EQUIVALENTS 

SORTIDES ACADÈMIQUES 

 BATXILLERAT 

 CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ 

Institut Guissona 

C/Castanyers, 13 

25210 Guissona (la Segarra) 

973 55 14 17 – 973 55 14 42 

 

Anima’t a formar part de la 
nostra família. Una família 

professional amb molt futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Guissona 
 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

Tècnic/a en 

MANTENIMENT 

ELECTROMECÀNIC 
 

Família professional 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació DUAL 
Aprenentatge basat en REPTES  



DURADA DELS ESTUDIS 

2 cursos acadèmics – 2000 hores 

 Formació NO DUAL: 

1650 hores a l’institut i 350 a l’empresa 

 Formació DUAL (pràctiques remunerades) 

1353 hores a l’institut i 944 a l’empresa 

En conveni de col·laboració amb: 

 

HORARI 

De les 16:00 a les 21:00 hores 

 

 

 

Forma’t en una professió de 
futur, en conveni amb la 
indústria de la comarca 

 

COM APRENDRÀS? 

Aprenentatge col·laboratiu 
basat en reptes 

El curs s’organitza al voltant de diferents 

reptes o projectes. L’alumnat desenvolupa 

el seu procés d’aprenentatge a mesura que 

va superant aquests reptes. 

Els alumnes aprenen fent, i el resultat és un 

procés d’aprenentatge més motivador i 

proper a la realitat professional, que 

potencia el treball en equip i fa més 

competents personal i professionalment als 

alumnes. 

QUÈ APRENDRÀS? 

 Fabricació, unió, muntatge i manteniment 

mecànic. 

 Electricitat, automatismes elèctrics i 

mecatrònica. 

 Automatismes pneumàtics  i hidràulics. 

 Muntatge i manteniment de línies 

automatitzades. 

 Fred industrial. 

 Emprenedoria i formació laboral.  

 Anglès tècnic. 

DE QUÈ TREBALLARÀS? 

 Mecànic de manteniment 

 Electricista 

 Electromecànic de manteniment 

 Muntador industrial 

 Conductor i mantenidor de línies 

automatitzades 

 

ON TREBALLARÀS? 

En el manteniment en la indústria 

agroalimentària, en indústria metal·lúrgica 

i de la fabricació de productes metàl·lics, 

indústries de la construcció de maquinària 

i equips mecànics, construcció i muntatge 

de vehicles automòbils, indústria tèxtil... 

 


