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Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i

equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb

els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de

qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte

ambiental. Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 en un centre

educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos

acadèmics

L’Institut ofereix aquest cicle formatiu en modalitat DUAL

Horari diürn-matí

Descripció del cicle



Continguts

 Tècniques de Fabricació (198 hores)

 Tècniques d'Unió i Muntatge (132 hores)

 Electricitat i Automatismes Elèctrics (231 hores)

 Automatismes Pneumàtics i Hidràulics (198 hores)

 Muntatge i Manteniment Mecànic (198 hores) 

 Muntatge i Manteniment Elèctric/Electrònic (165 hores)

 Muntatge i Manteniment de Línies Automatitzades (198 hores)

 Formació i Orientació Laboral (99 hores)

 Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

 Anglès Tècnic (99 hores) 

 Síntesi (66 hores) 

 Formació en Centres de Treball (350 hores)



Primer curs

M01 Tècniques de fabricació 165h 5h/set

M02 Tècniques d'unió i muntatge 99h 3h/set

M03 Electricitat i automatismes elèctrics 231h 7h/set

M04 Automatismes pneumàtics i hidràulics (UF1 i UF2) 99h 3h/set

M06 Muntatge i manteniment elèctric-electrònic 132h 4h/set

M08 Formació i orientació laboral (UF2) 33h 1h/set

M10 Anglès Tècnic 99h 3h/set

Total: 858h 26h/set

Distribució



Segon curs

M04 Automatismes pneumàtics i hidràulics (UF3) 66h 2h/set

M05 Muntatge i manteniment mecànic 132h 4h/set

M07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. 132h 4h/set

M08 Formació i orientació laboral (UF1) 66h 2h/set

M09 Empresa i iniciativa emprenedora 66h 2h/set

M11 Síntesi 33h

M12 FCT 350h

M13 Projecte no dual* 297h +9h/set

Total: 1142h 14h/set

Total cicle: 2000h

Distribució

*L’alumnat que opta per modalitat DUAL rep part de la formació en el centre (1320 hores), no

cursa el mòdul M13, i mitjançant un conveni de col·laboració entre el centre i l’empresa, l’alumnat

realitza les activitats formatives i productives remunerades en l’empresa (1010 hores).



Activitats del cicle

Realització pràctica en els tallers:

 Mecanització manual i màquina-eina

 Soldadura

 Electricitat industrial

 Pneumàtica i Hidràulica

 Manteniment Mecànic

 ...



Estudis en modalitat DUAL

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

qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre

educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,

 major vinculació i corresponsabilitat entre l’alumnat i les empreses,

 millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants.

La formació dual aporta als alumnes:

 millorar el currículum professional,

 desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real,

 afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat,

 reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a 

l'empresa.



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir: 

 al batxillerat,

 a un cicle de grau superior de formació professional



Continuïtat d’estudis

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: 

 mecànic o mecànica de manteniment;

 muntador o muntadora industrial; 

 muntador o muntadora d'equips elèctrics; 

 muntador o muntadora d'equips electrònics; 

 mantenidor o mantenidora de línia automatitzada;

 muntador o muntadora de béns d'equip;

 muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics; 

 instal·lador o instal·ladora electricista industrial;

 electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i 

precisió;



Oferta curs 2020-21

Cicles formatius de grau mitjà

 Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE 1 any)

 Gestió administrativa

 Activitats comercials

 Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 Instal·lacions de telecomunicacions (DUAL)

 Sistemes microinformàtics i xarxes

 Manteniment electromecànic (DUAL)

 Operacions de laboratori (DUAL)

 Farmàcia i parafarmàcia

 Atenció a persones en situació de dependència

 Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil gènere de punt (DUAL)

 Electromecànica de vehicles automòbils

 Carrosseria



Institut Milà i Fontanals

Avd. Emili Vallès, 4

08700 Igualada

www.milaifontanals.cat

iesmila@xtec.cat

938055750


