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Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes 

de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de 

mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, 

així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada 

en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, 

seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en 

un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Horari tarda

Descripció del cicle



Continguts

 Sistemes Elèctrics, Pneumàtics i Hidràulics

 Sistemes Seqüencials Programables

 Sistemes de Mesura i Regulació

 Sistemes de Potència

 Documentació Tècnica

 Informàtica Industrial

 Sistemes Programables Avançats

 Robòtica Industrial

 Comunicacions Industrials

 Integració de Sistemes d'Automatització Industrial

 Projecte d'Automatització i Robòtica Industrial

 Formació i Orientació Laboral

 Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Formació en Centres de Treball



Primer curs

M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132h 4h/set

M02 Sistemes seqüencials programables 165h 5h/set

M03 Sistemes de mesura i regulació 165h 5h/set

M04 Sistemes de potència 165h 5h/set

M05 Documentació tècnica 99h 3h/set

M10 Informàtica industrial 99h 3h/set

M11 Formació i Orientació Laboral 99h 3h/set

Total: 924h 28h/set

Distribució



Segon curs

M06 Sistemes programables avançats 99h 3h/set

M07 Robòtica industrial 99h 3h/set

M08 Comunicacions industrials 198h 6h/set

M09 Integració de sistemes d’automatització industrial 198h 6h/set

M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h 2h/set

M14 Projecte d’automatització i robòtica industrial 66h 2h/set

M15 Formació en Centres de Treball 350h

Total: 1076h 22h/set

Total cicle: 2000h

Distribució



Activitats del cicle

Realització pràctica en els tallers:

 Robòtica industrial en entorns reals 



 Robòtica industrial en entorns simulats.

Activitats del cicle



Activitats del cicle

 Programació d’autòmats programables en entorns reals:



Activitats del cicle

 Programació d’autòmats programables en entorns simulats:



Activitats del cicle

 Regulació i control de processos industrials.



Activitats del cicle

 Electrònica de potència

 Neumàtica



Activitats del cicle

 Comunicacions industrials: Profinet. Modbus ...



Activitats del cicle

 Visió artificial.



Activitats del cicle

 Informàtica Industrial



Activitats del cicle

 Despertar la passió per l’automàtica als més petits 



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

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 que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden 

obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.



Continuïtat d’estudis

Sortides professionals

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

 cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes 

d'automatització industrial

 verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics

 cap d'equip en un taller electromecànic

 tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització 

industrial

 tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial

 projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial

 projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització 

industrial

 projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial

 programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials

 tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric

 dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització 

industrial



Oferta curs 2020-21

Cicles formatius de grau superior

 Ensenyament i animació socioesportiva

 Administració i finances

 Comerç internacional

 Automatització i robòtica industrial

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Mecatrònica industrial

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)

 Higiene bucodental (DUAL)

 Educació infantil

 Integració social

 Automoció
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