
Per què estudiar 
Fabricació mecànica a 
l’Institut Manolo Hugué?

• Pioners en l’oferta del cicle de Motlles i Matrius
• Pràctiques remunerades i alta inserció laboral 

gràcies a l’FP Dual
• Primeres oportunitats laborals 
• Formació adaptada a les necessitats de les 

empreses 
• Borsa de treball per facilitar la inserció dels 

alumnes al món laboral
• Professorat amb àmplia experiència en el sector
• Equipaments tecnològics avançats
• Metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes
• Impuls a l’emprenedoria

ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius 

de Grau Mitjà
i Superior

Institut
Manolo
Hugué

c/ Josep Germà, 2
08140 Caldes de Montbui

938653762 / 663455649
www.insmanolohugue.cat
iesmanolohugue@xtec.cat
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_CFGM MECANITZACIÓ
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, fer 
el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar 
procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

_CFGS PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN 
FABRICACIÓ MECÀNICA. PERFIL PROFESSIONAL EN 
MOTLLES I MATRIUS
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.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Operari/a ajustador/a de màquines eina
• Polidor/a de metalls i afilador o afiladora d’eines
• Operador/a de màquines per treballar metalls, de 

màquines eina o de robots industrials
• Torner/a
• Fresador/a
• Mandrinador/a

TITULACIÓ
Tècnic/a en 
Mecanització

SORTIDES PROFESSIONALSTITULACIÓ
Tècnic/a superior 
en Programació 
de la producció 
en fabricació 
mecànica. Perfil 
professional en 
Motlles i Matrius

• Motllista
• Matricer
• Tècnic/a en mecànica
• Encarregat/da 

d’instal·lacions de 
processament de metalls

• Encarregat/da 
d’operadors de màquines 
per treballar metalls

• Encarregat/da de 
muntadors

• Programador/a de 
màquines de control 
numèric

• Programador/a de 
sistemes automatitzats 
en fabricació mecànica

• Programador/a de la 
producció i disseny en 
fabricació mecànica

• Ajustador/a i polidor/a de 
motlles i matrius


