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ü Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic
     superior o tècnica superior, que permet accedir a
     qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Per a més informació del cicle formatiu:  

www.iesmontsia.org

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT? 
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS

INSTITUT MONTSIÀ
Ensenyaments Professionals

TÈCNIC SUPERIOR

EN AUTOMOCIÓ

QUINES TASQUES PODRÉ FER?

ü Cap de l'àrea d'electromecànica i diagnosi 
     electrònic.

ü Recepcionista de vehicles i valoració de treballs.

ü Cap de taller de vehicles a motor.

ü Encarregat d'ITV.

ü Pèrit tasador de vehicles.

ü Encarregat de l'àrea de recavis i logística de taller

ü Encarregat de l'àrea comercial d'equips de vehicles.

ü Cap de l'àrea de carrosseria: xapa, pintura i
     sintètics.
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És competència general d'aquest tècnic, organitzar, 
programar i supervisar l'execució de les operacions de 
manteniment i la logística corresponent del sector 
d'automoció: automòbils, vehicles pesats, motocicletes, 
maquinària agrícola i d'obres públiques; diagnosticar avaries 
en casos complexos i garantir el compliment de les 
especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del 
vehicle.

ü Companyies d'assegurances.

ü Empreses fabricants de vehicles i components.

ü Empreses dedicades a la inspecció tècnica de 

     vehicles.

ü Laboratoris d'assajos de conjunts i subconjunts de 

     vehicles.

ü Empreses dedicades a la fabricació, venta i 

     comercialització d'equips de comprovació, diagnosi

     i recanvis de vehicles.

ü Empreses de flotes d'alquiler de vehicles, serveis 

     públics, transport de passatgers i mercaderies.

ü Tallers en l´àmbit de l´electromecànica i carrosseria

      de l´automòbil

COM ACCEDIR AL CICLE OBJECTIUS DEL CICLE 

QUINA DURADA TÉ EL CICLE?

QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.
CONTINGUT CURRICULAR

A QUIN TIPUS D'EMPRESA VA ADREÇAT?
ÀMBIT PROFESSIONAL

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen 

algun dels requisits següents:

·  tenir el títol de batxillerat,

·  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic 

superior de formació professional o tècnic especialista,

·  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 

modalitat de batxillerat experimental,

·  haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o 

el preuniversitari,

·  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat 

unificat polivalent (BUP),

·  tenir qualsevol titulació universitària o una 

d'equivalent, o

·  haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 

grans de 25 anys.

·  haver superat la prova d´accés a cicles formatius de 

grau superior dins del mateix itinerari formatiu.

QUÈ APRENDRÉ? COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

ü Organitzar, planificar i controlar els processos de reparació d'avaries i/o modificacions en l'àrea electromecànica.

ü Organitzar, planificar i controlar els processos de reparació de carrosseria, bastidor, cabina i equips, i també les
      transformacions opcionals.

ü Gestionar el manteniment i la logística associada, amb criteris d'eficàcia i qualitat.

ü Dur a terme l'administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller.

Dos cursos acadèmics. Total 2000 hores:

· Formació en el centre educatiu: 1564 hores.

· Formació en el centre de treball (pràctiques en

  empreses): 416 hores.

· M1 Sistemes elèctrics, de seguretat i confort

· M2 Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge

· M3 Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

· M4 Elements amovibles i fixos no estructurals

· M5 Tractament i recobriment de superfícies

· M6 Estructures del vehicle

· M7 Gestió i logística del manteniment de vehicles

· M8 Tècniques de comunicació i relacions

· M9 Formació i orientació laboral

· M10 Empresa i iniciativa emprenedora

· M11 Projecte en automoció

· M12 Formació en centres de treball
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