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0. Introducció
Es defineix la Formació Professional (FP), en l’àmbit del sistema educatiu, com una preparació dels
alumnes per a l’activitat en un camp professional que proporciona una formació polivalent que els permeti
adaptar-se a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida.
L’FP específica comprèn el conjunt d’accions formatives que, dintre del sistema educatiu, capaciten per
al desenvolupament qualificat de les diverses professions, per a l’accés a una ocupació i per a la
participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou els ensenyaments propis de la formació
professional inicial, les accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors i treballadores, així com les
orientades a la formació contínua a les empreses, que permetin l’adquisició i actualització permanent de
les competències professionals.
La legislació vigent, és la que estableix el marc legal en el qual s’han de moure els criteris generals per a
l'organització del currículum de la Formació Professional a l’Institut Miquel Biada.

1. Programes de Formació I Inserció (Formació Professional
Bàsica)
1.1 Finalitat i objectius
La finalitat bàsica dels Programes de Formació i Inserció (PIP) és poder donar sortida als nois i
noies d’entre 16 i 21 anys que no tenen els estudis secundaris obligatoris. Tenen una durada
d’un curs acadèmic i en acabar el PFI els alumnes han de poder fer un cicle formatiu provinents
de la finalització del programa i/o la superació de la prova d’accés o bé han de poder accedir al
món laboral amb els coneixements bàsics professionalitzadors que els dona la formació.
Per tal que els alumnes adquireixin les competències necessàries per continuar la formació i
millorin les seves condicions d’inserció al món laboral els PFI es marquen els següents objectius:
• Donar resposta als alumnes que no han acabat l’ESO.
• Oferir un recurs de formació amb atenció individualitzada.
• Acompanyar els alumnes en la definició del seu itinerari formatiu.
• Evitar l’abandonament prematur.
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1.2 Organització dels processos d’ensenyament i aprenentatge
Els PFI que oferim al centre pertanyen a 3 famílies professionals diferents:
Família professional

Administració i gestió

PFI

Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius Generals
Auxiliar d'Activitats d'Oficina i en Serveis Administratius Generals

Imatge personal

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

Agrària

Auxiliar de Vivers i jardins

1.2.1 Criteris generals comuns
El nostre centre treballa des de dues vessants organitzatives: els equips docents i els
departaments didàctics. A cadascun li corresponen unes funcions determinades que juntes
permeten el desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge dels nostres
alumnes. Per la composició dels docents dels PFI aquesta doble vessant queda més
desdibuixada tot i que mantenim aquesta mateixa estructura. L’equip docent treballa totes les
qüestions relacionades amb la gestió de les aules, la convivència i l’organització del dia a dia,
mentre el departament s’encarrega del desenvolupament curricular dels diferents mòduls. Les
dues línies de treball s’uneixen a través de les reunions de la Comissió Pedagògica formada pels
caps dels departaments didàctics, els coordinadors d’ESO, el coordinador de batxillerat i el
coordinador de PFI juntament amb el coordinador pedagògic. Les línies de treball sorgeixen
d’aquesta comissió i de l’equip de coordinació. Actualment, des de l’inici del Projecte de Qualitat
i millora contínua, el centre treballa també amb equips de millora. Aquests equips es creen a
partir de les propostes i necessitats manifestades des dels equips docents i els departaments.
Són una eina bàsica per la dinamització dels processos i permeten la integració de persones
provinents dels diferents àmbits.
Qualsevol nou projecte sempre es debat en els dos àmbits i a partir de recollir les propostes i
opinions, tant dels equips docents com dels departaments, es configura o no el cos del projecte
en qüestió.
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1.2.2 Criteris generals d’organització curricular
Cicle

Família

Curso
s

Durada
Total Centre FC
T

Auxiliar d’activitats d'oficina i en serveis
administratius generals

Administració i
gestió

1

1090

910

18
0

Auxiliar d’activitats d'oficina i en serveis
administratius generals

Administració i
gestió

2

2000

1820

18
0

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i
estètica

Imatge Personal

2

1000

910

18
0

Auxiliar de Vivers i jardins

Agrària

1

1130

945

18
0

Els PFI tenen una durada de 1000 hores, un curs acadèmic i s’estructuren en
•

Mòduls de formació general
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada Per a totes les especialitats de PFI
Mòduls de formació professional

•
•

Diferents segons l’especialitat. Tot i així també trobem mòduls comuns i d’altres específics.
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* En el cas del PFI adaptat (durada 2 cursos) es doblen les hores dels mòduls excepte el de
Formació en centres de treball. La meitat d’hores es realitzen el primer any i l’altra meitat durant
el segon.
1.2.3 Tutoria
L’acció tutorial als PFI és de rellevant importància. El perfil d’e l’alumnat que cursa aquest tipus
d’estudi necessiten a més de les activitats que programem a nivell de grup un seguiment i
orientacions individualitzades. És per això que dediquem dues hores a l’acció tutorial. Una a
nivell de grup i una altra a nivell individual .
Altrament, cal esmentar que dos documents del centre fan referència explícita a l’acció tutorial
dels PFI que s’imparteixen a l’Institut Miquel Biada:
•
•

NOFC, on es detallen les funcions del tutor
PAT

1.2.4 Sortides
Els professors dels diferents mòduls programaran, si ho estimen convenient, sortides didàctiques
per als PFI.
Durant les primeres setmanes del curs, el Cap de Departament farà arribar a Cap d’Estudis les
fitxes corresponents amb les propostes de sortides. Des de Cap d’Estudis es faran les gestions
oportunes i es notificaran les sortides mensualment.
Els professors responsables hauran de demanar, si s’escau, els diners necessaris a l’oficina
segons els terminis establerts i retornar els comprovants de pagament en acabar de la sortida.
El procediment és el mateix que consta als COP-ESO i COP-Batxillerat.
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1.2.5 FCT
Els criteris per a l’assignació d’alumnes de cicles a les empreses (FCT) són:
•
•
•

L’equip docent decidirà quins alumnes estan preparats per iniciar les pràctiques a les empreses i
n’establirà un ordre de prioritat.
L’ordre vindrà donat pel rendiment acadèmic, la proximitat al domicili, la maduresa de cada alumne
i altres situacions que es puguin donar, que s’estudiaran cas a cas.
El tutor decidirà en quin moment l’alumne s’hi incorpora i també decidirà si l’alumne no està
preparat per a dur-les a terme.

Quant a l’elecció d’empreses, tindran prioritat les empreses que hagin establert convenis amb el
centre.
1.2.6 Marc horari
El marc horari queda establert entre les 8:00h i les 13:30h i els grups de PFI concentren les seves
activitats de matí per a partir del mes de febrer comencen el seu període en centres de pràctiques
i aquest horari es veu ampliat a les tardes no excedint de les 8 hores de formació en un dia.
Aquestes hores de pràctiques corresponen al mòdul de Formació pràctica en centres de treball
que ha de tenir una durada mínima de 180 hores.

1.2.7 Distribució i agrupament dels alumnes
Els grups tenen una ràtio de 16 alumnes com a màxim exceptuant el PFI Auxiliar d'Activitats
d'Oficina i en Serveis Administratius Generals (2 cursos de durada) que hi ha 10 alumnes com a
màxim ja que està reservat per a alumnes amb NESE i grau de discapacitat.
Els alumnes no només provenen de la ciutat sinó que ens arriben noies i nois de la comarca que
busquen l’oportunitat de poder retornar al sistema o bé de formar-se per adquirir les
competències bàsiques professionals per accedir al món laboral amb unes garanties mínimes.
1.3 Criteris d’avaluació i promoció
Els criteris d’avaluació juntament amb els resultats d’aprenentatge i els indicadors d’avaluació es
faciliten als alumnes a l’inici de cada unitat i per tal que en tot moment puguin ésser consultades.
S’ha de tenir en compte que l’assistència és obligat ria i que només poden faltar un 20% de les
hores de cada mòdul si volen tenir dret a examinar-se i a superar el mòdul.
Els criteris específics es poden consultar a les programacions didàctiques accessibles al
programa de gestió. A més de seguir-se les indicacions normatives per aquests estudis indes
des de la Generalitat de Catalunya.
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2. Cicles Formatius (Formació Professional)
2.1 Formació professional
Els ensenyaments de l’FP específica s’ordenen en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de
grau superior (CFGS) que condueixen a l'obtenció dels títols de tècnic o de tècnic superior,
respectivament. Aquests ensenyaments tenen com a finalitat:
●
●

●
●

●

●

●

Adquirir la competència professional característica de cada títol i de les qualificacions que
l’integren i capacitar per a l’exercici de les activitats professionals que se’n deriven.
Conèixer les característiques del sector socioproductiu corresponent, així com la realitat
socioeconòmica del territori on s’ubica l’activitat de l’esmentat sector, de forma que aquests
ensenyaments corresponguin a les necessitats de l’entorn.
Adquirir la competència que es requereix per a l’ús i l’aprofitament de les TIC.
Adquirir les competències per integrar-se en equips de treball i també els coneixements i les
habilitats que es necessiten en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la normativa
vigent.
Conèixer les oportunitats d’aprenentatge i els mecanismes d’accés a l’ocupació o a la reinserció
laboral, d’acord amb les expectatives personals i professionals. Així com la legislació laboral
bàsica i els drets i deures que de les relacions laborals se’n deriven.
Promoure l’esperit emprenedor i proporcionar la formació necessària per poder desenvolupar
activitats professionals per compte propi i empresarials i en especial en empreses d’economia
social.
Fomentar la formació contínua i motivar futurs aprenentatges mitjançant les vies formatives que
es puguin adaptar a les situacions personals i professionals dels ciutadans i ciutadanes.

2.2 Objectius generals de la Formació Professional
La proposta formativa a desenvolupar als ensenyaments de formació professional específica té
una doble dimensió: professionalitzadora i socioeducativa.
La dimensió professionalitzadora del cicle s’assoleix amb el desenvolupament de les activitats
orientades a la consecució d'un perfil professional que respon a una demanda actual del sistema
socioeconòmic. En aquest sentit el cicle formatiu vol formar persones suficientment preparades
des del punt de vista de la competència professional.
La dimensió socioeducativa emmarca l'objectiu professionalitzador dins un context més ampli
que considera el futur professional com a persona d'un estat social i democràtic de dret; que li
garanteix l'accés general a l'educació i el dret específic a rebre una formació professional.
Aquesta dimensió educativa concorre amb altres vessants, de caire social, que atorguen a la
persona un protagonisme com a consumidor, com a subjecte de salvaguarda de la seva salut
laboral i com a defensor dels seus interessos, ja sigui treballador/a o empresari/a.
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Les dues dimensions, professionalitzadora i socioeducativa, constitueixen els punts de referència
dels objectius generals del cicle formatiu.
Els CFGM tenen per objectiu capacitar els alumnes per a l’exercici d’una professió determinada
en què puguin desenvolupar les competències assignades a la gestió tècnica que corresponguin
al seu grau d’autonomia.
Els CFGS tenen per objectiu capacitar els alumnes per a l’exercici d’una professió determinada
en què puguin desenvolupar amb més autonomia la gestió tècnica i assumir, si s’escau, la gestió
organitzativa i la gestió dels recursos humans.
L’objectiu fonamental de l’Institut Miquel Biada, envers els ensenyaments de formació
professional, és el de donar habilitats, coneixements i capacitats professionals als joves, per tal
de facilitar-los la incorporació al món professional, així com contribuir a la formació permanent
de les persones i atendre les demandes del sector productiu de l’entorn.
En aquest sentit, el centre treballa en l’establiment i renovació de convenis amb empreses
col·laboradores i en l’aplicació de mesures flexibilitzadores de l’FP: Servei d’assessorament i
reconeixement de l’experiència professional i FP dual.

2.3. Projecte curricular dels CF
La normativa que aprova per a Catalunya cadascun dels CF estableix els currículums i
considera, per a l’FP, les necessitats de desenvolupament econòmic i social i de recursos
humans de l’estructura productiva de Catalunya.
Com que aquests currículums tenen un caràcter obert i flexible, hi ha la possibilitat d’adaptar els
objectius terminals i els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals dels diferents
mòduls a l’entorn econòmic i a les característiques de l’alumnat mitjançant un procés de
concreció i desenvolupament que correspon al centre i al seu professorat.
L’entorn professional, cultural i socioeconòmic del centre i les necessitats de l’alumnat són els
eixos prioritaris que contextualitzen la planificació dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
Així doncs, el centre juga un paper determinant en l’acoblament del conjunt de decisions que
intervenen en el procés d’adaptació i desenvolupament del currículum dels CF.
La concreció i desenvolupament de cada currículum es porta a terme mitjançant l’elaboració del
Projecte curricular que formarà part del Projecte de centre. Cal doncs entendre el Projecte
curricular de CF com un instrument de caire pedagògic i didàctic que articula a la llarga el conjunt
d’actuacions educatives del centre i que vol assolir les seves finalitats educatives.
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2.3.1 La Formació Professional a l’Institut Miquel Biada
L’Institut Miquel Biada imparteix cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que corresponen
a les següents famílies professionals:
Família professional
Administració i gestió

Cicle formatiu
CFGM Gestió administrativa [LOE]
CFGS Administració i finances [LOE]

Edificació i obra civil

CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació [LOE]
CFGS Projectes d'edificació, orientat al perfil professional de rehabilitació
i restauració [LOE]

Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques [LOE]
CFGS Automatització i robòtica industrial [LOE]

Fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica [LOE]

Instal·lació i manteniment CFGM Manteniment electromecànic, orientat a la producció mecànica
[LOE]
CFGS Mecatrònica industrial, orientat al perfil professional de producció
mecànica [LOE]
Transport i manteniment
de vehicles

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils, orientat als vehicles
elèctrics i híbrids [LOE]
CFGM Carrosseria [LOE]
CFGM Manteniment d’embarcacions d’esbarjo [LOE]

Química

CFGM Operacions de Laboratori [LOE]
CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins [LOE]
CFGS Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat [LOE]
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2.3.2 Organització
L’organització dels cicles formatius a l’Institut Miquel Biada es durà a terme a partir de la
Resolució del Departament d’Educació que, anualment, dóna instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya.
L’organització dels cicles formatius ha d’assegurar satisfactòriament el compliment de la totalitat
de les tasques docents programades, entre d’altres, el desenvolupament de les activitats
d’ensenyament – aprenentatge, segons consta en la programació docent de cada cicle formatiu,
l’ocupació dels espais, els recursos materials i la continuïtat del servei.
A l’annex 2 s’indica per a cada cicle formatiu informació sobre la seva durada, competència
general del cicle, organització curricular detallada, qualificacions professionals, àmbits
professionals i de treball, principals ocupacions i llocs de treball i els estudis a què es pot accedir.
Una vegada distribuïdes les hores a cada mòdul, de manera que tots ells tinguin les hores
mínimes marcades pel currículum, els criteris d’assignació de les hores de lliure disposició per a
cada un dels cicles s'ha fet:
Per als cicles LOE, la distribució s'ha fet a cada departament i de forma consensuada entre els
seus membres i la direcció, a partir de la valoració de les diverses propostes que estableix el
departament d'Educació.
També s'han tingut en compte altres aspectes com:
● El teixit industrial del territori i les seves necessitats.
● Incorporació de l’anglès com a llengua estrangera.

2.3.3 Programació
El procés de programació d’un cicle formatiu consta de tres etapes ben diferenciades:
1. Anàlisi de les condicions prèvies.
2. Planificació del desenvolupament del cicle formatiu en mòduls.
3. Programació de cada mòdul en unitats formatives.

La programació és una etapa fonamental per poder garantir una transferència progressiva entre
la competència detectada en el perfil professional del cicle formatiu i les capacitats demostrades
per l’alumnat.
El procés de programació de cadascun dels mòduls dels cicles formatius que s’imparteixen a
l’Institut Miquel Biada comprèn dues etapes successives:
1. Determinació de les unitats formatives (UF) del mòdul, a partir de l’anàlisi i les interrelacions dels
continguts i les competències professionals del mòdul
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2. Concreció de cada UF en nuclis formatius (NF) que inclouran els continguts, els resultats
d'aprenentatge contextualitzats en el mòdul, i els criteris d’articulació de la unitat (aquests
concreten la seqüència que s’ha de seguir al llarg del procés d’ensenyament - aprenentatge) i els
criteris d’avaluació i recuperació.

En aquesta segona etapa es concreten les diverses situacions o activitats d’aprenentatge (AP)
que cal realitzar amb els alumnes. Aquesta etapa pot culminar amb la presentació de les fitxes
que desenvolupen aquestes activitats.
Cal dir també que la seqüenciació de les AP tindrà present:
1. Estudi dels espais i equipaments específics disponibles
2. Estudi de la programació dels altres cicles que imparteix el Departament Didàctic.
3. Anàlisi de les possibilitats formatives de l’entorn socioeconòmic.

Els Departaments implicats en la impartició d’un cicle formatiu han d’arribar a concretar en el
document de programació totes les UF de cada mòdul i, fins i tot, els resultats d'aprenentatge,
els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, els NF, els criteris d’avaluació i
recuperació, els criteris d’articulació de la unitat i la durada horària estimada. En la UF es
decideixen també les estratègies metodològiques que seran el vehicle per a l'aprenentatge.
La programació de cada mòdul es farà d'acord al model establert al centre, disponible al
programa de gestió.

2.3.4 Orientacions metodològiques
El PEC explicita de forma clara la línia metodològica emprada a l’Institut Miquel Biada. No obstant
això, es poden exposar unes orientacions generals ja que, és ben cert que, cada UF es pot
impartir utilitzant distintes metodologies. Cal adaptar aquestes orientacions a les necessitats
didàctiques de cadascuna de les UF/matèries.
Fonamentalment es poden determinar els següents aspectes:
●
●
●

●

Metodologia activa amb la qual el/la professor/a actuï de conductor i mediador i l’alumnat sigui el
subjecte actiu del procés d’aprenentatge.
Metodologia motivadora que permeti treure a la llum les capacitats de l’alumnat.
Metodologia enriquidora ja que a més de la transmissió dels coneixements conceptuals
necessaris, s'ha d'insistir de manera especial en els continguts de procediments i d’actituds ja que
l'alumnat ha de poder comprovar la utilitat del que va aprenent. L'adquisició de coneixements no
ha de ser tant una finalitat en si com una manera de potenciar la seva aplicació pràctica.
Metodologia funcional que permeti adaptar l’aprenentatge als fets propis de l’entorn social i laboral
en què es mourà l’alumnat. Aquesta funcionalitat pot incloure un ampli ventall d’activitats
extraescolars, que en el cas de les sortides han de significar una ampliació dels procediments de
treball.
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●

Metodologia modernitzada que permeti utilitzar els avenços tècnics adients, tant pel que fa a les
explicacions teòriques com a l’execució dels treballs pràctics.

2.3.5 Avaluació i recuperació
2.3.5.1 Avaluació i recuperació de les UF dels CF
El procés d’avaluació de les UF de cicles formatius a l’Institut Miquel Biada es durà a terme a
partir de les instruccions que es detallen a l’apartat corresponent, de la Resolució del
Departament d’Educació que, anualment, dóna instruccions per a l’organització i el funcionament
dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya.
Els criteris generals que s’han de tenir en compte a l’avaluació i recuperació d’UF són:
● L’assistència dels alumnes és obligatòria al 100% de les hores de classe i a totes les hores
de formació en centres de treball.
● L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet l’avaluació contínua.
● Si se supera el 20% de faltes d’assistència amb alguna falta injustificada, l’alumne/a perd
la convocatòria ordinària.
● Si se supera el 20% de faltes d’assistència amb totes les faltes justificades, la pèrdua de
la convocatòria ordinària la decidirà l’equip docent.
● Malgrat la pèrdua de la convocatòria ordinària, l’alumnat podrà continuar assistint a classe.
El nostre NOFC regula els casos de pèrdua de convocatòria ordinària de l’alumnat
conflictiu.
● El % d’hores de cada UF es calcularà amb les hores teòriques previstes a inici de curs.
● La unitat formativa que un alumne/a hagi de repetir, l’haurà de cursar de forma presencial,
si vol tenir dret a l’avaluació continuada.
● Els alumnes que no estiguin matriculats a una UF no poden realitzar proves d’avaluació i
per tant no poden ser avaluats.
● La nota de la FCT es consigna al darrer curs del CF.
● L'alumnat pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries
ordinàries, excepte el mòdul de formació pràctica en centres de treball que ho és en dues.
Amb caràcter excepcional l’alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria
extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el
desenvolupament del estudis. El director o directora del centre la resoldrà.
● Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumnat disposa del dret a dues
convocatòries. La primera convocatòria és d’avaluació contínua. L’alumnat que no
compleixi els requisits per ser avaluat de manera continuada, esgotarà convocatòria.
La presentació a la segona convocatòria és voluntària. L’alumnat que no s’hi presenti no
perdrà la convocatòria a efectes del còmput màxim.
● Amb criteri general, la segona convocatòria tindrà lloc durant el mes de juny, una vegada
hagin finalitzat les classes. En determinades unitats formatives, la segona convocatòria es
podrà fer durant el curs, dintre de l’horari habitual de classe i una vegada acabada la unitat
formativa corresponent. En aquest cas no existirà segona convocatòria al mes de juny.
● Els criteris d’avaluació i recuperació per a les unitats formatives seran els establerts a la
programació corresponent.
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● L’alumnat que, una vegada realitzada la segona convocatòria, hagi superat un nombre
d’UF amb càrrega horària superior al 60% del conjunt d’UF del primer any, es matricularà
en el segon curs del cicle i haurà de cursar les UF pendents del primer any. En cas contrari,
es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar les UF del segon any que no
presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte
curricular del centre i la disponibilitat de places.
● En l’avaluació final, l’equip docent del CF ha de valorar, per a cada alumne, el grau
d’assoliment dels objectius generals amb relació a les competències definides en el perfil
professional. També n’ha de valorar l’historial acadèmic i, per acord d’un mínim de dos
terços dels membres de la junta d’avaluació, es podrà determinar la superació de les
unitats formatives pendents i atorgar a les unitats la qualificació que es decideixi. En
aquest cas, caldrà fer constar a l’acta, juntament amb la qualificació de la UF, un asterisc
(*), i al peu de l’acta s’hi ha d’escriure l’expressió “(*) Requalificat per la junta d’avaluació”.
Per tal que això sigui possible, és necessari el compliment dels següents criteris de centre:
▪ Que l’alumne/a tingui suspeses com a màxim 2 UF.
▪ Que hagi superat l’FCT.
▪ Que hagi superat el mòdul de Síntesi (CFGM) o el mòdul de Projecte
(CFGS).
▪ Que el nombre d’hores de les UF suspeses no superi el 10% de les hores
totals del cicle.

2.3.6 Acció tutorial i FCT
Com en l’apartat anterior se segueixen les instruccions que es detallen a l’apartat corresponent
de la Resolució del Departament d’Educació que, anualment, dóna instruccions per a
l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya.
Per a la FCT se segueixen les instruccions de la normativa de les pràctiques i estades en les
empreses de la llista que confecciona cada curs el Departament d’Educació.
Els criteris per a l’assignació d’alumnes de cicles a les empreses (FCT) són:
●
●
●

L’equip docent decidirà quins alumnes estan preparats per iniciar les pràctiques a les empreses i
n’establirà un ordre de prioritat.
L’ordre vindrà donat pel rendiment acadèmic, la proximitat al domicili, la maduresa de cada alumne
i altres situacions que es puguin donar, que s’estudiaran cas a cas.
El tutor decidirà en quin moment l’alumne s’hi incorpora.

Quant a l’elecció d’empreses, tindran prioritat les empreses que hagin establert convenis amb el
centre.
Altrament, cal esmentar que dos documents del centre fan referència explícita a l’acció tutorial
dels cicles formatius que s’imparteixen a l’Institut Miquel Biada:
●
●

NOFC, on es detallen les funcions del tutor
PAT
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2.3.7 Sortides didàctiques
Els diferents Departaments programaran, si ho estimen convenient, sortides didàctiques per als
cicles formatius.
Durant les primeres setmanes del curs, el Cap de Departament farà arribar a Coordinació
Pedagògica les fitxes corresponents amb les propostes de sortides. Des de Cap d’Estudis es
faran les gestions oportunes i es notificaran les sortides mensualment.
Els professors responsables hauran de demanar, si s’escau, els diners necessaris a l’oficina i
retornar els comprovants de pagament en acabar de la sortida.
El procediment és el mateix que consta als PCC-ESO i PCC-Batxillerat.
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3. Control de canvis
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Descripció de la modificació
Creació de documentació.
Actualització cicles a nous currículums

Codi: COP

Elaboració:
Cap d’Estudis FP

Revisió:
Coordinació Qualitat

Aprovació:
Director

Versió 1

Nom document:
Criteris d’Organització Pedagògica d’FP

Pàgina 17 de 90

Data aprovació:
Juliol 2021

Una vegada imprès el document pot quedar obsolet

4. Annexos
Annex 1- Relació dels CF que s’imparteixen a l’INS Miquel Biada
Cicles formatius de grau mitjà
Cicle

Família

Cursos

Gestió administrativa [LOE- DUAL]*

Administració i gestió

Gestió administrativa [LOE]**

Durada
Total

Centre

FCT

2

2000

1650

350

Administració i gestió

2

2000

1584

416

Obres d’interior, decoració i
rehabilitació [LOE]*

Edificació i obra civil

2

2000

1650

350

Obres d’interior, decoració i
rehabilitació [LOE]**

Edificació i obra civil

2

2000

1617

383

Instal·lacions elèctriques i
automàtiques [LOE-DUAL]*

Electricitat i
electrònica

2

2033

1716

317

Instal·lacions elèctriques i
automàtiques [LOE]**

Electricitat i
electrònica

2

2000

1617

383

Manteniment electromecànic, orientat
a la producció mecànica [LOE] *

Instal·lació i
manteniment

2

2000

1650

350

Manteniment electromecànic, orientat
a la producció mecànica [LOE] **

Instal·lació i
manteniment

2

2000

1617

383

Electromecànica de vehicles
automòbils, orientat als vehicles
elèctrics i híbrids [LOE]*

Transport i
manteniment de
vehicles

2

2000

1617

383

Electromecànica de vehicles
automòbils, orientat als vehicles
elèctrics i híbrids [LOE]**

Transport i
manteniment de
vehicles

2

2000

1584

416

CFGM Carrosseria [LOE]*

Transport i
manteniment de
vehicles

2

2000

1617

383

CFGM Carrosseria [LOE]**

Transport i
manteniment de
vehicles

2

2000

1584

416

CFGM Manteniment d’embarcacions
d’esbarjo [LOE-DUAL]***

Transport i
manteniment de
vehicles

2

2000

1617

383

Operacions de laboratori [LOE-DUAL]* Química

2

2000

1617

383

Operacions de laboratori [LOE]**

2

2000

1584

416

Química

*Currículum antic a segon, currículum anterior a promoció 20-22
**Canvi de currículum a primer, currículum promoció 20-22
***Els dos cursos amb currículum promoció 20-22
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Cicles formatius de grau superior
Cicle

Família

Cursos

Administració i finances [LOE-DUAL]*

Administració i gestió

Administració i finances [LOE]**

Administració i gestió

Durada
Total

Centre

FCT

2

2000

1650

350

2

2000

1584

416

Projectes d'edificació, orientat al perfil
professional de rehabilitació i
Edificació i obra civil
restauració [LOE]*

2

2000

1650

350

Projectes d'edificació, orientat al perfil
professional de rehabilitació i
Edificació i obra civil
restauració [LOE]**

2

2000

1617

383

Automatització i robòtica industrial
[LOE-DUAL] *

Electricitat i
electrònica

2

2000

1650

350

Automatització i robòtica industrial
[LOE] **

Electricitat i
electrònica

2

2000

1617

383

Fabricació mecànica

2

2000

1650

350

Programació de la producció en fabricació
mecànica [LOE-DUAL]

Fabricació mecànica

2

2000

1617

383

Mecatrònica industrial, orientat al
perfil professional de producció
mecànica [LOE-DUAL] *

Instal·lació i
manteniment

2

2000

1650

350

Mecatrònica industrial, orientat al
perfil professional de producció
mecànica [LOE] **

Instal·lació i
manteniment

2

2000

1617

383

Laboratori d’anàlisi i de control de
qualitat [LOE-DUAL]*

Química

2

2000

1584

416

Laboratori d’anàlisi i de control de
qualitat [LOE]**

Química

2

2000

1551

449

Fabricació de productes farmacèutics,
Química
biotecnològics i afins [LOE-DUAL]*

2

2000

1584

416

Fabricació de productes farmacèutics,
Química
biotecnològics i afins [LOE]**

2

2000

1551

449

Metal·lotècnia, CAD/CAM, 3D*
Programació de la producció en fabricació
mecànica [LOE-DUAL]

Metal·lotècnia, CAD/CAM, 3D**

*Currículum antic a segon, currículum anterior a promoció 20-22
**Canvi de currículum a primer, currículum promoció 20-22
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Annex 2
Currículum dels cicles formatius de l’Institut Miquel Biada
Per a cada cicle formatiu s’indica la seva organització, informació sobre la seva durada, les seves
competències professionals, els àmbits professionals i de treball, les ocupacions i llocs de treball, així com
els accessos a altres estudis. També s’indica la distribució de mòduls i unitats formatives per cursos.

Administració i gestió

Gestió administrativa [CMGA]/LOE-DUAL
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació pràctica en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral,
comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com
en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del
client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)

Hores

Comunicació empresarial atenció client

132

UF 1

Comunicació empresarial oral

33

UF 2

Comunicació empresarial escrita

33

UF 3

Sistemes d’arxiu

33

UF 4

Atenció client/usuari

33

Operacions administratives de compravenda

99

UF 1

Circuit administratiu de la compravenda

33

UF 2

Gestió d’estocs

33

UF 3

Declaracions fiscals derivades de la compravenda

33

Mòdul 1

Mòdul 2
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Mòdul 4a

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

132

Control de tresoreria

33

Tècnica comptable

132

UF 1

Patrimoni i metodologia comptable

33

UF 2

Cicle comptable bàsic

33

UF 3

Cicle comptable mitjà

66

Tractament informàtic de la informació

231

UF 1

Tecnologia comunicacions digitals

33

UF 2

Ordinografia gravació de dades

33

UF 3

Tractament de la informació escrita numèrica

66

UF 4

Tractament de dades integració d’aplicacions

33

UF 5

Presentacions multimèdia de continguts

33

UF 6

Eines d’internet per a l’empresa

33

Mòdul 8

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Formació orientació laboral

66

UF 1

Incorporació treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 13

Simulació empresarial bàsica

66

UF 1

Simulació empresarial bàsica

66

UF 1

Mòdul 5

Mòdul 7

Mòdul 11

Tutoria 1

33
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Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (matí de 15 a 21 h)*
Mòdul 3

Operacions administratives de recursos humans

99

UF 1

Selecció formació

22

UF 2

Contractació retribució

44

UF 3

Processos de l’activitat laboral

33

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

132

UF 2

Tramitació d’instruments financers

66

UF 3

Operacions financeres bàsiques

33

Tractament de la documentació comptable

132

UF 1

Preparació codificació comptable

33

UF 2

Registre comptable

66

UF 3

Comptes anuals i control intern

33

Mòdul 9

Empresa administració

132

UF 1

Innovació emprenedoria

33

UF 2

Empresa activitat econòmica

22

UF 3

Administracions públiques

44

UF 4

Fiscalitat empresarial bàsica

33

Mòdul 10

Empresa a l’aula

264

UF 1

Empresa a l’aula

264

Mòdul 12

Formació en centres de treball

416

UF 1

Formació en centres de treball

416

Mòdul 4b

Mòdul 6

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
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Organització curricular 20-22

Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
Operacions administratives de recursos humans

3

UF1 Selecció i formació

22

UF2 Contractació i retribució

22

UF3 Processos de l'activitat laboral

22

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

4b

UF2 Tramitació d'instruments financers i d'assegurances

66

UF3 Operacions financeres bàsiques

33

Tractament de la documentació comptable

6

UF1 Preparació i codificació comptable

33

UF2 Registre comptable

36

UF3 Comptes anuals bàsics

15

UF4 Verificació i control intern

15

Operacions administratives de suport

8

UF1 Selecció i tractament de la informació

33

UF2 Operacions logístiques de suport administratiu.

33

Empresa a l’aula

11

UF1 Empresa a l'aula

33

Mòdul Dual

14

UF1 Projecte Dual

13

330

Formació en centres de treball

350

Qualificacions professionals
Com a qualificacions professionals incloses en el títol estan:
▪
Activitats administratives de recepció i relació amb el client ADG 307_2 (C)
▪
Activitats de gestió administrativa ADG 308_2 (C)

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
En les oficines de tot tipus d’empreses (grans, petites i mitjanes)
▪
En bancs privats i públics
▪
En caixes d’estalvi
▪
En corporacions i institucions de crèdit i de finançament
▪
En corredories d’assegurances
▪
En l’Administració pública
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Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Auxiliar administratiu
▪
Ajudant d’oficina
▪
Auxiliar de documentació i arxiu
▪
Gestor de cobraments i pagaments
▪
Administratiu de banca i institucions financeres
▪
Auxiliar administratiu de l’Administració pública
▪
Auxiliar administratiu d’assegurances de producció, sinistres i reassegurances
▪
Administratiu comercial
▪
Administratiu de gestió i personal

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Un batxillerat de modalitat humanitats i ciències socials.
Un cicle formatiu de grau superior, fent el curs específic per a l’accés a aquests cicles (curs pont)
o mitjançant la realització de la prova d’accés als cicles de grau superior.

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

759

416

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

693

350

2.000

Organització curricular 20-22
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Edificació i obra civil

Obres d’interior, decoració i rehabilitació [CMOI]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.584 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació pràctica en centres de treball

Competència general del cicle
És competència general d'aquest tècnic organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova,
reforma i rehabilitació, realitzant terres, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces
prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l’aplicació de revestiments continus i la pintura de
superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i
medi ambient.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Construcció

99

UF 1

Obres d’edificació

66

UF 2

Obra civil

33

Mòdul 2

Interpretació de plànols de construcció

66

UF 1

Representació i interpretació de plànols

33

UF 2

Introducció al CAD (dibuix assistit per ordinador)

33

Paviments, enrajolats i aplacats

132

UF 1

Paviments discontinus

66

UF 2

Enrajolats i aplacats

66

Mòdul 4

Fàbriques a revestir

99

Obres de fàbrica a revestir

99

Mòdul 3

UF 1
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Mòdul 5

Revestiments continus

132

UF 1

Enguixats

37

UF 2

Arrebossats i estucats

37

UF 3

Revestiments per a aïllaments i impermeabilitzacions

36

UF 4

Reciclatge decoratiu

22

Pintura decorativa en construcció

99

UF 1

Pintura de superfícies

33

UF 2

Esmalts i vernissos

33

UF 3

Pintura decorativa

33

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 13

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 14

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Mòdul 10

Mòdul 12

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (matí de 8 a 14:30 h)*
Mòdul 6

Particions prefabricades

165

UF1

Plaques prefabricades

83

UF2

Regruixats

82

Mampares i terres tècnics

66

UF 1

Mampares

22

UF 2

Terres tècnics

22

UF 3

Disseny oficines

22

Falsos sostres

99

Mòdul 7

Mòdul 8
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UF 1

Sostres continus

54

UF 2

Sostres discontinus

45

Mòdul 9

Revestiments lleugers

66

UF 1

Revestiments flexibles

28

UF 2

Revestiments lleugers rígids

38

Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació

66

UF 1

Organització d’obres de construcció

44

UF 2

Organització dels talls d’obres d’interior, decoració i rehabilitació

22

Mòdul 15

Síntesi

297

UF 1

Síntesi

297

Mòdul 16

Formació en centres de treball

383

UF 1

Formació en centres de treball

383

Mòdul 11

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
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Organització curricular 20-22

Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
6

7

8

9

13
14
15
16

Particions prefabricades
UF1 Plaques prefabricades
UF2 Regruixats

99
66

Mampares i terres tècnics
UF1 Mampares
UF2 Terres tècnics

66
33

Falsos sostres
UF1 Sostres continus
UF2 Sostres discontinus

66
66

Revestiments lleugers
UF1 Revestiments flexibles
UF2 Revestiments lleugers rígids

33
66

Empresa i iniciativa emprenedora
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

Anglès Tècnic
UF1 Anglès tècnic

99

Síntesi
UF1 Síntesi

66

Formació en centres de treball

350

Qualificacions professionals
Com a competències professionals es poden destacar:
▪
Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres EOC583_2 (C)
▪
Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, panells i mampares EOC584_2 (C)
▪
Pintura decorativa en construcció EOC587_2 (C)
▪
Revestiments amb pastes i morters en construcció EOC589_2 (I)
▪
Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció EOC590_2(I)

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
En edificacions i rehabilitacions d’habitatges
▪
En edificacions i rehabilitacions d’edificis industrials, comercials i de serveis
▪
En obres civils (aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies i ferrocarrils)
▪
En qualsevol sector en què calgui l’ajuda del paleta

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
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▪
Cap d’equip de revestiments amb pastes i morters, d’ alicatadors i soladors, d’instal·ladors de
sistemes prefabricats de guix laminat o falsos sostres, de pintors i empaperadors.
▪
Aplicador de revestiments continus de façanes.
▪
Revocador de construcció.
▪
Alicatador-solador.
▪
Instal·lador de placa de guix laminat, de falsos sostres.
▪
Junter de placa de guix laminat.
▪
Col·locador de prefabricats lleugers en construcció, de paviments lleugers, de moqueta.
▪
Instal·lador de paviments elevats registrables.
▪
Instal·lador de sistemes de mampares i panells tècnics.
▪
Pintor i/o empapelador.
▪
Pintor d’interiors, decorador d’interiors, d’obra i de façanes d’edificació.

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Un batxillerat de modalitat tecnològica.
Un cicle formatiu de grau superior, fent el curs específic per a l’accés a aquests cicles (curs pont)
o mitjançant la realització de la prova d’accés als cicles de grau superior.

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

792

383

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

726

350

2.000

Organització curricular 20-22

Hores 1r curs
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Electricitat i electrònica

Instal·lacions elèctriques i automàtiques [CMIE]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 + 66h de tutoria hores distribuïdes:
▪
1.584 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.033 hores distribuïdes:
▪
1.716 hores de formació en el centre educatiu
▪
317 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols
de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Automatismes industrials

198

UF 1

Dibuix tècnic aplicat als automatismes

20

UF 2

Mecanització de quadres elèctrics

24

UF 3

Automatització elèctrica cablada

65

UF 4

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

30

UF 5

Automatització programable

59

Instal·lacions elèctriques interiors

231

UF 1

Equips, dispositius, materials i eines

20

UF 2

Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges

92

UF 3

Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries

63

UF 4

Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors

30

UF 5

Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions
elèctriques

26

Mòdul 2
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Mòdul 6

Instal·lacions solars fotovoltaiques

66

UF 1

Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

44

UF 2

Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

22

Electrònica

66

UF 1

Electrònica digital

26

UF 2

Electrònica analògica

40

Electrotècnia

165

UF 1

Corrent continu i electromagnetisme

44

UF 2

Corrent altern

55

UF 3

Màquines elèctriques

44

UF 4

Seguretat en les instal·lacions electrotècniques

22

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 12

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Mòdul 8

Mòdul 9

Mòdul 10

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 3

Instal·lacions de distribució

66

UF 1

Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió

22

UF 2

Instal·lacions d’enllaç

44

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

66

UF 1

Instal·lacions d’antenes

33

UF 2

Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació

33

Instal·lacions domòtiques

99

Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus

50

Mòdul 4

Mòdul 5
UF 1
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UF 2

Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts autòmats
programables

49

Màquines elèctriques

66

UF 1

Transformadors

15

UF 2

Màquines rotatives de corrent continu

22

UF 3

Màquines rotatives de corrent altern

29

Mòdul 11

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 7

Mòdul 13

Síntesi

297

UF 1

Síntesi

297

Mòdul 15

Robòtica Industrial

66

UF 1

Configuració de robots industrials

12

UF 2

Manteniment de robots industrials

12

UF 3

Programació de robots industrials

42

Mòdul 14 Formació en centres de treball

383

UF 1 Formació en centres de treball

383

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
Instal·lacions de distribució

3

UF1 Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió

40

UF2 Instal·lacions d'enllaç

26

Instal·lacions domòtiques

5

UF1 Automatització d’habitatges

17

UF2 Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus

49

UF3 Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables

29

UF4 Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors

17

UF5 Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

20
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Màquines elèctriques

7

22

UF2 Màquines rotatives de corrent continu

33

UF3 Màquines rotatives de corrent altern

44

Anglès tècnic

13
14
16

15

UF1 Transformadors

UF1 Anglès tècnic

99

Síntesi
UF 1 Síntesi

33

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual
UF2 FOL-EIE Dual

330
33

Formació en centres de treball

317

Qualificacions professionals
Com a qualificacions professionals incloses en el títol estan:
▪
Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELE 257_2 (C)
▪
Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis ELE 043_2 (C)
▪
Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques ENA 261_2 (I). Aquesta qualificació no
està completa i només conté les Unitats de Competència(UC): 2083611 Muntar instal·lacions solars
fotovoltaiques i, 2083711 Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
▪
La producció d’energia elèctrica.
▪
Instal·lacions i reparacions elèctriques en edificis.
▪
Instal·lació de telefonia, antenes i seguretat.
▪
Instal·lació d’energia solar fotovoltaica.
▪
Construcció de quadres i equips electrotècnics.
▪
Manteniment i reparació d’electrodomèstics.

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
▪
Muntador de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics
▪
Instal·lador de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
▪
Reparador d’electrodomèstics

Estudis a què es pot accedir
▪

Un batxillerat de modalitat tecnològica. Convalidació de la matèria d’Electrotècnia.
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▪

Un cicle formatiu de grau superior, fent el curs específic per a l’accés a aquests cicles (curs pont)
o mitjançant la realització de la prova d’accés als cicles de grau superior.

Obtenció de carnets professionals
L’any 2009 es va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, també anomenada Òmnibus, de modificació
de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei 17/2009.
A Catalunya, ambdues lleis han estat desenvolupades pel Decret 30/2010, pel qual s'aprova el reglament
de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.
L’aprovació i el desplegament d’aquesta normativa ha comportat la redefinició de certes professions i dels
certificats personals necessaris per a l’exercici de determinades activitats professionals.
Alhora, s’han produït canvis en els títols de Formació Professional en relació als carnets professionals.
Amb l’actual normativa, desapareix el requisit de disposar d’un carnet professional per a exercir una
determinada professió, excepte en dos casos en què aquest requisit continua vigent:
●
●

El carnet d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).
El certificat personal acreditatiu de la competència de manipulador de gasos fluorats.

Per a més informació es pot consultar el següent enllaç:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/carnets

Organització curricular 21-23
7920
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

924

759

383

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

792

317

2.033

Organització curricular 20-22
Hores 1r curs
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Instal·lació i manteniment

Manteniment electromecànic, orientat a la producció mecànica [CMEL]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.584 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
És competència general d'aquest tècnic muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies
automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de
qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Tècniques de fabricació

132

UF 1

Interpretació gràfica

33

UF 2

Metrologia i materials

33

UF 3

Mecanització

66

Tècniques d’unió i muntatge

99

UF 1

Procediments de muntatge i unió

20

UF 2

Conformació i unions no soldades

29

UF 3

Soldadura

50

Electricitat i automatismes elèctrics

198

UF 1

Mesures en circuits elèctrics

99

UF 2

Instal·lacions electrotècniques

33

UF 3

Quadres elèctrics

66

Mòdul 2

Mòdul 3
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Mòdul 4

Automatismes pneumàtics i hidràulics

165

UF 1

Automatismes pneumàtics

66

UF 2

Automatismes hidràulics

33

UF 3

Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics

66

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 10

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Mòdul 8

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 5

Muntatge i manteniment mecànic

132

UF 1

elements de maquines

33

UF 2

muntatge i posada en marxa de màquines

49

UF 3

manteniment mecànic

50

UF 4

Control numèric (CNC)

Mòdul 6

Muntatge i manteniment elèctric-electrònic

132

UF 1

Màquines elèctriques

33

UF 2

Muntatge i manteniment de màquines elèctriques

50

UF 3

Sistemes automàtics per màquines elèctriques

49

Muntatge i manteniment de línies automatitzades

132

UF 1

organització del manteniment industrial

18

UF 2

processos auxiliars de producció

18

UF 3

sistemes mecatrònics

78

UF 4

manteniment correctiu en sistemes mecatrònics

18

Mòdul 9

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 7
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Mòdul 11

Síntesi

297

UF1

Síntesi

297

Control numèric (CNC)

99

Control numèric (CNC)

99

Mòdul 12

Formació en centres de treball

383

UF1

Formació en centres de treball

383

Mòdul 13

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23

Organització curricular 20-22

Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
5

6

Muntatge i manteniment mecànic
UF1 Elements de màquines
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines
UF3 Manteniment mecànic
UF4 Control numèric (CNC)
Muntatge i manteniment elèctric-electrònic
UF1 Màquines elèctriques
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques

7
UF1
UF2
UF3
UF4

9
10

33
66
66

Muntatge i manteniment de línies automatitzades
Organització del manteniment industrial
Processos auxiliars de producció
Sistemes mecatrònics
Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics

33
33
99
33

Empresa i Iniciativa emprenedora
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

Anglès tècnic
UF1 Anglès Tècnic

99

Síntesi
UF1 Síntesi

11
12

20
34
45
99

66

Formació en centres de treball

350
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Qualificacions professionals
▪
▪
▪

Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial ELE599_2 (C)
Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial IMA041_2 (C)
Muntatge i posta en marxa de béns d’equip i maquinària industrial FME352_2 (C)

Competències professionals
Com a competències professionals es poden destacar:
▪
Muntar i mantenir maquinària i equip electromecànic
▪
Muntar i mantenir els sistemes elèctric i electrònic de maquinària i equip industrial
▪
Conduir i mantenir l'equip industrial de línies de producció automatitzades
▪
Realitzar l'administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
En indústries metal·lúrgiques i de fabricació de productes metàl·lics
▪
En indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
▪
En construcció i muntatge de vehicles automòbils
▪
En indústria tèxtil, edició i arts gràfiques

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Mecànic de manteniment
▪
Electricista
▪
Electromecànic de manteniment
▪
Muntador industrial
▪
Conductor i mantenidor de línia automatitzada

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Un batxillerat de modalitat tecnològica.
Un cicle formatiu de grau superior fent el curs de formació específic per a l’accés als cicles superiors
(curs pont) o mitjançant la realització de la prova d’accés a aquests cicles.

▪
▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

792

891

383

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

792

350

2.000

Organització curricular 20-22

Hores 1r curs
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Transport i manteniment de vehicles

Electromecànica de vehicles automòbils, orientat als vehicles
elèctrics i híbrids [CMEV]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.584 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.617 hores de formació en el centre educatiu
▪
383 hores de formació pràctica en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge
d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector
d'automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat,
seguretat i protecció ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Motors

132

UF 1

Motors funcionament i components

33

UF 2

Verificació, diagnosi d’avaries i manteniment dels motors

99

Sistemes auxiliars del motor

165

UF 1

Combustibles i sistemes anticontaminació

22

UF 2

Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament

44

UF 3

Verificació, diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars

66

UF 4

Motors elèctrics d’alta tensió

33

Circuits de fluids. Suspensió i direcció

165

UF 1

Circuits pneumàtics i hidràulics

33

UF 2

Sistemes de suspensió i direcció

66

UF 3

Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió

66

Mòdul 2

Mòdul 3
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Mòdul 5

Sistemes de càrrega i arrencada

165

UF 1

Principis electrotècnics bàsics

33

UF 2

Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes

33

UF 3

Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi

33

UF 4

Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi

33

UF 5

Alta tensió, acumuladors i generadors d’alta tensió

33

Mecanització bàsica

66

UF 1

Dibuix tècnic i traçat de peces

22

UF 2

Mecanització manual de peces

22

UF 3

Soldadura

22

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 11

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Mòdul 8

Mòdul 9

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 4

Sistemes de transmissió i frenada

132

UF 1

Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi

66

UF 2

Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi

22

UF 3

Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi

44

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

132

UF 1

Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars

55

UF 2

Xarxes de comunicacions

22

UF 3

Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics

22

UF 4

Controladors de motors elèctrics

33

Sistemes de seguretat i confortabilitat

132

Mòdul 6

Mòdul 7
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UF 1

Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació, diagnosi i manteniment

46

UF 2

Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació, diagnosi i manteniment

46

UF 3

Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants

40

Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 12

Síntesi

264

UF 1

Síntesi

264

Mòdul 13

Formació en centres de treball

416

UF 1

Formació en centres de treball

416

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22

Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
Circuits de fluids, suspensió i direcció

3b

UF2 Sistemes de suspensió i direcció

33

UF3 Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió

66

Sistemes de transmissió i frenada

4

UF1 Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi

66

UF2 Transmissions automàtiques. funcionament, verificació i diagnosi.

33

UF3 Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi

66

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

6

UF1 Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars

66

UF2 Xarxes de comunicacions

33

UF3 Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics

33

Sistemes de seguretat i confortabilitat

7

UF1 Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi.

33

UF2 Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi.

33

UF3 Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat

59

UF4 Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants

40
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Empresa i iniciativa emprenedora

10

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

Anglès tècnic

11
12

UF1 Anglès tècnic

99

Síntesi
UF1 Síntesi

66

Formació en centres de treball

13
14b

383

Tecnologia de vehicles elèctrics i híbrids
UF 3 Controladors de motors elèctrics

33

Qualificacions professionals
Com a qualificacions professionals es poden destacar:
▪
Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles TM_2-197_2 (C)
▪
Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars TM_2-048_2 (C)
▪
Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils TMV47_2
–047_2 (C)

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en :
▪
La reparació d'automòbils: mecànica i electricitat
▪
La reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica, electricitat, equips, ormeigs i
transformacions opcionals
▪
Altres sectors productius on es realitzin treballs de manteniment electromecànic de motors tèrmics
de cicle Otto i Diesel (manteniment dels motors dels grups autopropulsats,...)

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Mecànic d'automòbils
▪
Electricista d'automòbils
▪
Mecànic d'equips Diesel
▪
Instal·lador d'accessoris
▪
Mecànic de maquinària agrícola i d'obres públiques
▪
Mecànic de motocicletes
▪
Mecànic de vehicles pesants
▪
Electricista de vehicles pesants

Estudis a què es pot accedir
▪

Un batxillerat de modalitat tecnològica.Un cicle formatiu de grau superior, fent el curs de
formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (curs pont) o mitjançant la realització
de la prova d’accés a aquests cicles.
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Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

759

416

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

825

383

2.000

Organització curricular 20-22

Hores 1r curs
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Carrosseria [CMEV]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
▪

1.617 hores de formació en el centre educatiu
383 hores de formació pràctica en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge
d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, de bastidor, de cabina i d’equips o
d’eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat,
seguretat i protecció ambiental

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Elements amovibles

132

UF 1

Elements amovibles exteriors

33

UF 2

Elements amovibles interiors

22

UF 3

Llunes del vehicle

11

UF 4

Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics

33

UF 5

Sistemes mecànics bàsics

33

Elements metàl·lics i sintètics

165

UF 1

Materials metàl·lics

33

UF 2

Conformació d’elements metàl·lics no estructurals

66

UF 3

Conformació d’elements d’alumini no estructurals

33

UF 4

Reparació d’elements plàstics i compostos

33

Elements fixos

165

UF 1

Elements fixos enganxats i engrapats

33

UF 2

Desmuntatge d’elements fixos soldats

22

UF 3

Equips de soldadura

44

UF 4

Substitució d’elements fixos no estructurals

66

Mòdul 2

Mòdul 3
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Mòdul 4

Preparació de superfícies

165

UF 1

Principis de la corrosió i imprimacions

22

UF 2

Productes de protecció per revestiment

22

UF 3

Igualació de superfícies

66

UF 4

Preparació de superfícies

55

Mecanització bàsica

66

UF 1

Dibuix tècnic i traçat de peces

22

UF 2

Mecanització manual de peces

44

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 11

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Mòdul 8

Mòdul 9

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 5

Elements estructurals del vehicle

165

UF 1

Deformacions de carrosseries i xassissos

33

UF 2

Bancades: col·locació de carrosseries o xassissos

33

UF 3

Reparacions: tirs frontals, posteriors i laterals

99

UF 4

Reparacions: tirs laterals

Mòdul 6

Embelliment de superfícies

165

UF 1

Tècniques d'aplicació de pintures i emmascarament

66

UF 2

Colorimetria i preparació de pintures

33

UF 3

Tècniques d’aplicació de pintures

UF 3

Tècniques de difuminar

44

UF 4

Correcció de defectes i lliurament de vehicles

22
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Mòdul 7

Personalització i decoració de vehicles

66

UF 1

Franjats, aerografies i retolació

33

UF 2

Decoració i retolació amb films autoadhesius

33

Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 12

Síntesi

264

UF 1

Síntesi

264

Mòdul 13

Formació en centres de treball

416

UF 1

Formació en centres de treball

416

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23

Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h) *
Elements estructurals del vehicle

5

UF1. Deformacions de carrosseries i xassissos.

33

UF2. Bancades: col·locació de carrosseries i xassissos.

66

UF3. Reparacions: tirs frontals i posteriors.

66

UF4. Reparacions: tirs laterals.

33

Embelliment de superfícies

6

UF1. Tècniques d'emmascarament.

20

UF2. Colorimetria i preparació de pintures.

33

UF3. Tècniques d'aplicació de pintures.

66

UF4. Tècniques de difuminar.

55

UF5. Correcció de defectes i lliurament de vehicles.

24

Personalització i decoració de vehicles

7

UF1. Franjats, aerografies i retolació

66

UF2. Decoració i retolació amb films autoadhesius.

33

Empresa i iniciativa emprenedora

10

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

33
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Anglès tècnic

11
12
13

Anglès tècnic

99

Síntesi
UF1 Síntesi

66

Formació en centres de treball

383

Qualificacions professionals
Com a qualificacions professionals es poden destacar:
▪
Pintura de vehicles(TM_2-044_2)
▪
Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles (TM_2-046_2)
▪

Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles (TM_2-045_2)

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en :
▪
Indústria de construcció i manteniment de vehicles
▪
Transformacions i adaptacions de carrosseries
▪
Construcció i reparació d’elements de fibra i compostos i pintura

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Xapistes reparadors de carrosseria d’automòbils
▪
Xapistes reparadors de carrosseria de vehicles pesants
▪
Xapistes reparadors de carrosseria de tractors
▪
Xapistes reparadors de carrosseria de maquinària agrícola
▪
Xapistes reparadors de carrosseria d’indústries extractives, de construcció i d’obres públiques,
▪
Xapistes reparadors de carrosseria de material ferroviari
▪
Personal instal·lador de llunes i muntador d’accessoris.
▪
Personal pintor de carrosseria

Estudis a què es pot accedir
▪

Un batxillerat de modalitat tecnològica.Un cicle formatiu de grau superior, fent el curs de
formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (curs pont) o mitjançant la realització
de la prova d’accés a aquests cicles.
▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

759

416

2.000 +66h de tutoria
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Organització curricular 20-22
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

693

383

2.000
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Manteniment d’embarcacions d’esbarjo [CMMV]/LOE
Durada
▪
▪
▪

2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
1.683 hores de formació en el centre educatiu
383 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
És competència general d'aquest tècnic el mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, estructures,
elements i sistemes que conformen les embarcacions d'esbarjo, utilitzant procediments establerts,
complint amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

Organització curricular

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions

132

UF1

Circuits elèctrics als vaixells

66

UF2

Màquines elèctriques i instal·lacions de corrent altern als vaixells

33

UF3

Instal·lacions de corrent continu i equips electrònics als vaixells

33

Manteniment de superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions
d'esbarjo

99

UF1

Preparació igualació i protecció de superfícies d'embarcacions

66

UF2

Reforma d'estructures i cascs d'embarcacions

33

Tractaments superficials i pintat d'embarcacions d'esbarjo

66

UF1

Preparació de superfícies en embarcacions

33

UF2

Embelliment de superfícies en embarcacions

33

Mòdul 7

Anglès tècnic

99

UF1

Anglès tècnic

99

Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment

66

UF1

Elements constructius d'embarcacions d'esbarjo

33

UF2

Maniobres de port i varada pel manteniment en sec

22

UF3

Tècniques de comunicació i atenció al client

11

Mòdul 4

Mòdul 5

Mòdul 8
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Mòdul 9

Manteniment d'aparells d'embarcacions d'esbarjo

165

UF1

Muntatge i desmuntatge d'aparells d'embarcacions

66

UF2

Elaboració i reparació d'elements tèxtils en embarcacions

99

Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en
embarcacions d'esbarjo

99

UF1

Reparació de cobertes de fusta

66

UF2

Muntatge i manteniment de mobles i embarcacions

33

Mecanització bàsica

66

UF1

Dibuix tècnic i traçat de peces

22

UF2

Mecanització manual de peces

22

UF3

Soldadura

22

Formació i orientació laboral

66

UF1

Incorporació al treball

33

UF2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 10

Mòdul 11

Mòdul 12

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 2

Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions
d'esbarjo

165

UF1

Posada en marxa del sistema de propulsió i equips auxiliars

66

UF2

Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars

66

UF3

Protecció anticorrosiva i unió de metalls

33

Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions
d'esbarjo

66

UF1

Muntatge i posada en marxa del sistema de refrigeració i de climatització

33

UF2

Manteniment del sistema de refrigeració i de climatització

33

Manteniment d'instal·lacions d'equips electrònics i informàtics d'embarcacions
d'esbarjo

165

Muntatge i desmuntatge d’instal·lacions i equips electrònics

99

Mòdul 3

Mòdul 6
UF1
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UF2

Operacions de manteniment d'equips electrònics i informàtics

66

Mòdul 13

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 14

Síntesi

297

UF1

Síntesi

297

Mòdul 15

Formació en centres de treball

383

UF 1

Formació en centres de treball

383

Tutoria 2

33

Qualificacions professionals
Com a qualificacions professionals es poden destacar:
▪
Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo
▪
Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i
d'esbarjo
▪
Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
Petites empreses dedicades al manteniment

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Mantenidor generalista d’embarcacions d’esbarjo

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Un batxillerat tecnològic.
Un cicle formatiu de grau superior fent el curs de formació específic pe a l’accés als cicles de grau
superior (curs pont) o mitjançant la realització de la prova d’accés a aquests cicles.

Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

792

383

2.000 +66h de tutoria
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Química

Operacions de laboratori [CMOL]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.617 hores de formació en el centre educatiu
▪
383 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques
i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes
de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Química aplicada

132

UF 1

Química bàsica

66

UF 2

Química orgànica

33

UF 3

Processos en la indústria química

33

Mostreig i Operacions Unitàries de Laboratori

132

UF 1

Mostreig

33

UF 2

Operacions mecàniques

45

UF 3

Operacions tèrmiques i per difusió

54

Proves fisicoquímiques

132

UF 1

Propietats fisicoquímiques

66

UF 2

Propietats col·ligatives

33

UF 3

Propietats òptiques

33

Mòdul 2

Mòdul 3
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Mòdul 5

Seguretat i Organització en el Laboratori

99

UF 1

Seguretat en el laboratori

33

UF 2

Higiene i gestió ambiental

33

UF 3

Gestió de qualitat

33

Operacions d'anàlisi química

165

UF 1

Procediment analític

33

UF 2

Volumetries i gravimetries

33

UF 3

Tècniques analítiques electroquímiques

99

UF 4

Tècniques espectrofotomètriques

UF 5

Tècniques de separació

Mòdul 6

Mòdul 8

Tècniques Bàsiques de Microbiologia i Bioquímica

132

UF 1

Instal·lacions i equips per assajos microbiològics

39

UF 2

Assajos microbiològics

54

UF 3

Assajos biotecnològics

39

Assajos de Materials

99

UF 1

Propietats i aplicacions dels materials

20

UF 2

Assajos mecànics, metal·logràfics i de corrosió

79

Mòdul 9

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 4

Serveis Auxiliars en el Laboratori

66

UF 1

Equips i instruments auxiliars

16

UF 2

Aplicacions dels serveis auxiliars

50

Emmagatzematge i Distribució en el Laboratori

66

UF 1

Instal·lacions i documentació

33

UF 2

Emmagatzematge

33

Principis de Manteniment Electromecànic

66

UF 1

Xarxes de distribució i equips elèctrics

24

UF 2

Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques

23

Mòdul 7

Mòdul 10
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UF 3

Elements mecànics i principis de manteniment

19

Formació i Orientació Laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 12

Empresa i Iniciativa Emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 13

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Mòdul 14

Síntesi

264

UF 1

Síntesi

264

Formació en Centres de Treball

416

Tutor

416

Mòdul 11

Mòdul 15
UF 1

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23

Organització curricular 20-22

Segon curs (tarda de 15 a 21h)
Emmagatzematge i distribució en el laboratori

7

UF1 Instal·lacions i documentació

22

UF2 Emmagatzematge

11

Principis de manteniment electromecànic

10

UF1 Xarxes de distribució i equips elèctrics

24

UF2 Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques

23

UF3 Elements mecànics i principis de manteniment

19

Formació i orientació laboral

11

UF1 Incorporació al treball

49

UF2 Prevenció de riscos laborals

33
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Empresa i iniciativa emprenedora

12

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

50

Anglès tècnic

13

UF1 Anglès tècnic

99

Síntesi

14

UF1 Síntesi

16

15

33

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual
UF2 FOL-EIE Dual

264
33

Formació en centres de treball

383

Qualificacions professionals
▪
▪

Operacions de moviment i lliurament de productes en la indústria química QU_2-475_2(C)
Operacions en instal·lacions d’energia i de serveis auxiliars QU_2-110_2 (I)

Ocupacions i llocs de treball
▪
Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, alimentàries,
transformadores, farmacèutiques, sector mediambiental, control i recepció de matèries, control de qualitat
de materials, metal·lúrgica i galvanotècnia, assajos de productes, microbiologia alimentària i
mediambiental, farmacèutica i d’aigües.
▪
Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.
▪
Mostrejador i assajos de camp.

Estudis a què es pot accedir
▪
▪
▪
▪

Batxillerat
Un altre cicle de grau mitjà.
Un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior).

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

924

726

416

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

660

383

2.000

Organització curricular 20-22
Hores 1r curs
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Administració i gestió

Administració i finances [CSAF]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i
administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública
o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació,
assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals
i protecció mediambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (matí de 8 a 14:30 h)
Mòdul 1

Comunicació i atenció al client

132

UF 1

Processos de comunicació oral i escrita a l'empresa

55

UF 2

Atenció al client

44

UF 3

Gestió documental, arxiu i registre

33

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

99

UF 1

Organització de la documentació jurídica i empresarial

33

UF 2

Contractació empresarial

33

UF 3

Tramitació davant les administracions públiques

33

Procés integral de l'activitat comercial

198

UF 1

Patrimoni i metodologia comptable

33

UF 2

Fiscalitat empresarial

33

UF 3

Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria

33

UF 4

Registre comptable i comptes anuals

99

Mòdul 2

Mòdul 3
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Mòdul 5

Ofimàtica i procés de la informació

132

UF 1

Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

33

UF 2

Tractament avançat de la informació, arxiu i registre

33

UF 3

Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions

66

Mòdul 6

Anglès tècnic

132

UF 1

Anglès tècnic

132

Gestió logística i comercial

99

UF 1

Planificació de l'aprovisionament

33

UF 2

Selecció i control de proveïdors

33

UF 3

Operativa i control de la cadena logística

33

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 10

Mòdul 12

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 4

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

66

UF 1

Processos administratius de recursos humans

33

UF 2

Reclutament i desenvolupament professional

33

Gestió de recursos humans

66

UF 1

Procés de contractació

33

UF 2

Retribucions, nòmines i obligacions oficials

33

Gestió financera

132

UF 1

Anàlisi i previsió financeres

33

UF 2

Productes del mercat financer i d'assegurances

33

UF 3

Fonts de finançament i selecció d'inversions

66

Comptabilitat i fiscalitat

99

Mòdul 7

Mòdul 8

Mòdul 9
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UF 1

Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria

55

UF 2

Comptabilitat de costos

22

UF 3

Anàlisi econòmic, patrimonial i financer

22

Mòdul 11

Simulació empresarial

99

UF 1

Simulació empresarial

99

Mòdul 13

Projecte d'administració i finances

264

UF 1

Projecte d'administració i finances

264

Mòdul 14

Formació en centres de treball

416

UF 1

Formació en centres de treball

416

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
8b

9

11
13
15
14

Gestió financera
UF2 Productes del mercat financer i d’assegurances

33

UF3 Fonts de finançament i selecció d’inversions

66

Comptabilitat i fiscalitat
UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria
UF2 Comptabilitat de costos
UF3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer

66
33
33

Simulació empresarial
UF1 Simulació empresarial

99

Projecte d’administració i finances
UF1 Projecte d’administració i finances

33

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual

330

Formació en centres de treball

350

Qualificacions professionals
▪
▪
▪
▪

Administració de recursos humans ADG084_3 (C)
Gestió financera ADG157_3 (C)
Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines ADG310_3 (C)
Gestió comptable i d’auditoria ADG082_3 (I)
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Competències professionals
Com a competències professionals es poden destacar:
▪
Administrar i gestionar l'aprovisionament d'existències
▪
Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria
▪
Administrar i gestionar els recursos humans
▪
Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals
▪
Realitzar i supervisar operacions d'assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i
serveis
▪
Administrar i gestionar en l'Administració pública
▪
Informar i assessorar sobre productes o serveis financers i d'assegurances
▪
Realitzar les gestions d'un servei d'auditoria

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
En tot tipus d’empreses (grans, petites i mitjanes)
▪
En bancs privats i públics
▪
En corredories d’assegurances
▪
En despatxos professionals
▪
En l’Administració pública

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Administratiu d’oficina o de despatx professional
▪
Administratiu comercial
▪
Administratiu de gestió i de personal
▪
Administratiu comptable
▪
Responsable de tresoreria, pagament, cartera de valors, etc.
▪
Auxiliar d’auditoria
▪
Agent comercial, d’assegurances, bancs, etc.

Estudis a què es pot accedir
▪

Estudis universitaris oficials de grau.

▪

Un altre cicle de grau superior.

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

759

416

2.000 +66h de tutoria

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

693

350

2.000

Organització curricular 20-22
Hores 1r curs
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Edificació i obra civil

Projectes d'edificació, orientat al perfil professional de
rehabilitació i restauració [CSPE]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.683 hores de formació en el centre educatiu
▪
383 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes
d’edificació, rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra, organitzar i coordinar els treballs per a
la seva execució i gestionar el control documental respectant la normativa vigent i les condicions
establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 1

Representacions de construcció

198

UF 1

Representació bàsica de projectes de construcció

33

UF 2

Representació assistida per ordinador

99

UF 3

Presentació i gestió documental de projectes de construcció

66

Replanteigs de construcció

99

UF 1

Organització dels replanteigs

33

UF 2

Replanteigs d’obres

66

Instal·lacions en edificació

99

UF 1

Instal·lacions d’aigua i electricitat

33

UF 2

Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària

44

UF 3

Instal·lacions especials de protecció contra incendis i de telecomunicacions

22

Mòdul 3

Mòdul 5
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Mòdul 9

Estructures de construcció

66

UF 1

Càlcul d’elements estructurals

22

UF 2

Construcció d’elements estructurals

22

UF 3

Terrenys i obres de terra

22

Disseny i construcció d’edificis

99

UF 1

Definició de projectes d’edificació

50

UF 2

Solucions constructives i estructurals en edificació

49

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Processos constructius en edificació

132

UF 1

Processos constructius del sistema envolupant

66

UF 2

Processos constructius d’obres d’interior

66

Mòdul 16

Obres de rehabilitació, restauració i conservació

99

UF 1

Rehabilitació, restauració i conservació d’edificis

77

UF 2

Rehabilitació i conservació d’obres d’urbanització

22

Mòdul 10

Mòdul 11

Mòdul 15

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*

Hores

Amidaments i valoracions de construcció

66

UF 1

Amidaments i pressupostos

44

UF 2

Control de costos

22

Mòdul 4

Planificació de construcció

66

UF 1

Estudis i plans de seguretat

22

UF 2

Planificació de projectes i obres

44

Eficiència energètica en edificació

55

UF 1

Limitació de la demanda energètica d’edificis

18

UF 2

Qualificació energètica d’edificis

37

Mòdul 2

Mòdul 6
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Desenvolupament de projectes d’edificació residencial

110

UF 3

Projecte de rehabilitació d’edifici residencial

63

UF 4

Projectes d’edificació amb programari de modelatge

47

Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial

99

UF 1

Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació

33

UF 2

Documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació

66

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 13

Projecte en edificació

297

UF 1

Projecte en edificació

297

Mòdul 14

Formació en centres de treball

383

UF 1

Formació en centres de treball

383

Mòdul 7

Mòdul 8

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
1b

Representacions de construcció
UF3 Presentació i gestió documental de projectes de construcció

66

Amidaments i valoracions de construcció

2

UF1 Amidaments i pressupostos

66

UF2 Control de costos

33

Planificació de construcció

4

UF1 Estudis i plans de seguretat

33

UF2 Planificació de projectes i obres

66

Desenvolupament de projectes d’edificació residencial

7

UF1 Projecte de rehabilitació d’edifici residencial

132

UF2 Projectes d’edificació amb programari de modelatge

99
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Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial

8

UF1 Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació

33

UF2 Documentació gràfica i escrita de projectes d’instal·lacions en edificació

66

Empresa i iniciativa emprenedora

12

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

14

66

Formació en centres de treball

350

Obres de rehabilitació, restauració i conservació

16

UF1 Rehabilitació, restauració i conservació d’edificis

77

UF2 Rehabilitació i conservació d’obres d’urbanització

22

Qualificacions professionals
▪

Representació de projectes d’edificació EO_2-201_3 (C)

▪

Control de projectes i obres de construcció EO_2- 273_3 (C)

▪

Aixecaments i replanteigs EO_2-274_3 (I)

▪

Eficiència energètica d’edificis EA_2-358_3 (I)

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
▪
▪
▪
▪
▪

Estudis d’arquitectura i enginyeria
Consultories
Promotores immobiliàries
Empreses constructores
Administracions Públiques

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tècnic en desenvolupament de projectes d’edificació
Delineant projectista d’edificacions
Delineant projectista d’instal·lacions
Especialista en replanteigs d’obres
Ajudant de Planificador d’obres
Ajudant de Tècnic de control de costos
Tècnic en control documental
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Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Estudis universitaris oficials de grau.
Un altre cicle de grau superior.
▪

▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

792

383

2.000 +66h de tutoria

Organització curricular 20-22

Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

759

350

2.000
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Electricitat i electrònica

Automatització i robòtica industrial[CSAR]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.683 hores de formació en el centre educatiu
▪
383 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
La competència general d'aquest tècnic consisteix a 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 la posada en marxa dels esmentats
sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 1

Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

132

UF 1

Automatització elèctrica cablada

66

UF 2

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

33

UF 3

Automatització hidràulica i electrohidràulica

33

Sistemes seqüencials programables

132

UF 1

Instal·lació i muntatge de plcs

22

UF 2

Programació de plcs

55

UF 3

Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials

55

Sistemes de mesura i regulació

132

UF1

Sensors,sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament

33

UF2

Sistemes de regulació automàtica

66

UF3

Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades

33

Mòdul 2

Mòdul 3

Codi: COP

Elaboració:
Cap d’Estudis FP

Revisió:
Coordinació Qualitat

Aprovació:
Director

Versió 1

Nom document:
Criteris d’Organització Pedagògica d’FP

Pàgina 65 de 90

Data aprovació:
Juliol 2021

Una vegada imprès el document pot quedar obsolet

Mòdul 4

Sistemes de potència

132

UF 1

Configuració d’instal·lacions elèctriques

44

UF 2

Màquines elèctriques

55

UF 3

Electrònica de potència

33

Robòtica industrial

99

UF 1

Configuració de robots industrials

22

UF 2

Programació de robots industrials

38

UF 3

Manteniment de robots industrials

17

UF 4

Servo accionaments

22

Mòdul 10

Informàtica industrial

66

UF 1

Equips, xarxes locals i entorn Web

22

UF 2

Programació d’equips i sistemes industrial

44

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 15

Anglès tècnic

66

UF 1

Anglès tècnic

66

Mòdul 7

Mòdul 11

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 5

Documentació tècnica

66

UF 1

Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial

33

UF 2

Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial

22

UF 3

Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial

11

Sistemes programables avançats

99

UF 1

Sistemes avançats de control industrial

66

UF 2

Sensors avançats

33

Comunicacions industrials

132

Mòdul 6

Mòdul 8
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UF 1

Estructures i protocols de comunicacions industrials

22

UF 2

Sistemes de control i supervisió de processos

22

UF 3

Xarxes industrials

66

UF 4

Sistemes d’accés remot a processos industrials

22

Mòdul 9

Integració de sistemes d’automatització industrial

132

UF 1

Integració de sistemes d’automatització industrial

22

UF 2

Muntatge, programació i ajust dels sistemes

66

UF 3

Posada en marxa dels sistemes d’automatització

22

UF 4

Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització

22

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 13

Projecte d’automatització i robòtica industrial

297

UF 1

Projecte d’automatització i robòtica industrial

297

Mòdul 14

Formació en centres de treball

383

UF 1

Formació en centres de treball

383

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
6

8

9

Sistemes programables avançats
UF1 Sistemes avançats de control industrial
UF2 Sensors avançats

44
22

Comunicacions industrials
UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos
UF3 Xarxes industrials
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials

33
33
66
33

Integració de sistemes d’automatització industrial
UF1 Integració de sistemes d’automatització industrial
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització

22
66
22
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22
13
15

14

Projecte d’automatització i robòtica industrial
UF1 Projecte d’automatització i robòtica industrial

33

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual

198

UF2 FOL-EIE Dual

33

UF3 Anglès tècnic

99

Formació en centres de treball

350

Qualificacions professionals
▪
▪

Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització industrial ELE484_3 (C)
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial ELE 486_3
(C)

Competències professionals
Com a competències professionals es poden destacar:
▪
Desenvolupar i mantenir sistemes automàtics per a processos seqüencials
▪
Desenvolupar i mantenir sistemes automàtics de mesura i regulació per a processos continus
▪
Desenvolupar i mantenir sistemes informàtics i de comunicació industrial
▪
Desenvolupar i mantenir sistemes automàtics electrotècnics de potència
▪
Organitzar, gestionar i controlar la construcció i el manteniment dels sistemes automàtics
▪
Dur a terme l'administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:
▪
El disseny i desenvolupament de projectes d’automatització de màquines i processos
▪
La construcció, posada a punt i manteniment d’equips de mesura, control i regulació automàtics
▪
Les instal·lacions industrials automàtiques.

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Tècnic en definició, anàlisi i desenvolupament de projectes d’equips i sistemes automàtics
▪
Tècnic en automatització, control de processos informàtics i comunicacions industrials
▪
Tècnic en instrumentació industrial
▪
Tècnic en electricitat i electrònica industrial
▪
Tècnic en manteniment industrial i suport a la producció
▪
Tècnic en control i regulació de màquines elèctriques
▪
Projectista electrotècnic
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Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Estudis universitaris oficials de grau.
Un altre cicle de grau superior.
▪

▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

858

825

383

2.000 +66h de tutoria

Organització curricular 20-22

Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

726

350

2.000
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Fabricació mecànica
Metal·lotècnia, CNC, CAD/CAM, 3D
Programació de la producció en fabricació mecànica
[CSFM]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.683 hores de formació en el centre educatiu
▪
383 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació pràctica en centres de treball

Competència general del cicle
És competència general d'aquest títol consisteix en planificar, programar i controlar la fabricació per
mecanització i muntatge de béns d’equips, partint de la documentació del procés i les especificacions dels
productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió dels productes, així com la supervisió dels
sistemes de prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 1

Interpretació gràfica

99

UF 1

Interpretació i normalització gràfica

33

UF 2

Disseny assistit per ordinador (CAD)

66

Definició de processos de mecanització, conformació i muntatge

99

UF 1

Determinació de processos

66

UF 2

Organització de processos

33

Mecanització per control numèric

198

UF 1

Programació de màquines de CNC

110

UF 2

Preparació de màquines de CNC

44

UF 3

Mecanització amb màquines de CNC

44

Mòdul 7

Execució de processos de fabricació

165

Mòdul 2

Mòdul 3
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UF 1

Fabricació per arrencament de ferritja i procediments especials

121

UF 2

Fabricació per tall i conformació

22

UF 3

Aplicació de processos de soldadura i muntatge

22

Materials

66

UF 1

Propietats dels materials

22

UF 2

Tractaments tèrmics en materials metàl·lics

44

Verificació de productes

99

UF 1

Metrologia

55

UF 2

Assajos mecànics, metal·logràfics i no destructius

22

UF 3

Control de processos

22

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 15

Anglès tècnic

66

UF 1

Anglès tècnic

66

Mòdul 8

Mòdul 10

Mòdul 11

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*

Hores

Fabricació assistida per ordinador (CAM)

66

UF 1

CAD/CAM

44

UF 2

Organització i ajustatge de la mecanització

22

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

132

UF 1

Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

44

UF 2

Sistemes automatitzats

66

UF 3

Programació de robots industrials

22

Programació de la producció

99

UF 1

Gestió de la producció

77

UF 2

Gestió de magatzems

22

Mòdul 4

Mòdul 5

Mòdul 6
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Mòdul 9

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals

99

UF 1

Gestió de la qualitat

44

UF 2

Gestió de la prevenció de riscos laborals

33

UF 3

Gestió de la protecció ambiental

22

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 13

Projecte de fabricació de productes mecànics

297

UF 1

Projecte de fabricació de productes mecànics

297

Mòdul 14

Formació en centres de treball

383

UF 1

Formació en centres de treball

383

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23

Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
4

5

6

9

Fabricació assistida per ordinador
UF1 CAD/CAM

66

UF2 Organització i ajustatge del mecanitzat

33

Programació dels sistemes automàtics de fabricació mecànica
UF1 Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

44

UF2 Sistemes automatitzats

66

UF3 Programació de robots industrials

22

Programació de la producció
UF1 Gestió de la producció

77

UF2 Gestió de magatzems

22

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental
UF1 Gestió de qualitat

30

UF2 Gestió de la prevenció de riscos laborals

18

UF3 Gestió de la protecció ambiental

18
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13

Projecte de fabricació
UF1 Projecte de fabricació de productes mecànics

15

14

33

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual

198

UF2 FOL-EIE Dual

33

UF3 Anglès tècnic

99
350

Formació en centres de treball

Qualificacions professionals
▪
▪

Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic FM_2-187_3 (C)
Gestió de la producció en fabricació mecànica FM_2-356_3 (C)

Ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tècnic en mecànica.
Encarregat d’instal·lacions de processament de metalls.
Encarregat d’operadors de màquines per treballar metalls.
Encarregat de muntadors.
Programador de CNC (control numèric amb ordinador)
Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
Programador de la producció.

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Estudis universitaris oficials de grau.
Un altre cicle de grau superior.

▪
▪

▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

792

383

2.000 +66h de tutoria

Organització curricular 20-22
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

759

350

2.000
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Instal·lació i manteniment
Mecatrònica industrial, [CSMI]/LOE-DUAL
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.683 hores de formació en el centre educatiu
▪
383 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.650 hores de formació en el centre educatiu
▪
350 hores de formació pràctica en centres de treball

Competència general del cicle
És competència general d'aquest tècnic configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com
planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 1

Sistemes mecànics

132

UF 1

Muntatge i ajustatge d’elements mecànics

66

UF 2

Manteniment correctiu

33

UF 3

Manteniment preventiu

33

Sistemes elèctrics i electrònics

132

UF 1

Electricitat industrial

33

UF 2

Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics

66

UF 3

Diagnosis d’avaries i manteniment en sistemes elèctrics i electrònics

33

Mòdul 4

Elements de màquines

66

UF 1

Materials i tractaments

33

UF 2

Cinemàtica de sistemes mecànics i disseny de màquines

33

Mòdul 3
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Mòdul 5

Processos de fabricació

132

UF 1

Mecanització

66

UF 2

Soldadura

66

Representació gràfica de sistemes mecatrònics

132

UF 1

Representació gràfica

33

UF 2

Disseny assistit per ordinador (CAD)

99

Processos i gestió de manteniment i qualitat

66

UF 1

Gestió del manteniment

33

UF 2

Gestió de la qualitat

33

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i Iniciativa emprenedora

66

Mòdul 15

Anglès tècnic

66

UF 1

Anglès tècnic

66

Mòdul 6

Mòdul 8

Mòdul 11

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 2

Sistemes hidràulics i pneumàtics

99

UF 1

Sistemes pneumàtics

66

UF 2

Sistemes hidràulics

33

Configuració de sistemes mecatrònics

99

UF 1

Documentació de projectes mecatrònics

33

UF 2

Desenvolupament de sistemes mecatrònics

66

Integració de sistemes

198

Regulació i control de sistemes

99

Mòdul 7

Mòdul 9
UF 1
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UF 2

Programació de PLC

UF 2

Comunicacions Industrials

33

UF 3

Manipuladors i robots

33

UF 4

Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics

33

Simulació de sistemes mecatrònics

66

UF 1

Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics

33

UF 2

Simulació d'estacions automatitzades

33

Mòdul 13

Projecte de mecatrònica industrial

297

UF 1

Projecte de mecatrònica industrial

297

Mòdul 14

Formació en centres de treball

383

UF 1

Formació en centres de treball

383

Mòdul 10

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23

Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
1

2

7

10

15

Sistemes mecànics
UF1 Muntatge i ajustatge d’elements mecànics
UF2 Manteniment correctiu
UF3 Manteniment preventiu

40
20
20

Sistemes hidràulics i pneumàtics
UF1 Sistemes pneumàtics
UF2 Sistemes hidràulics
UF3 Manteniment dels sistemes pneumàtics i hidràulics

54
25
20

Configuració de sistemes mecatrònics
UF1 Documentació de projectes mecatrònics
UF2 Desenvolupament de sistemes mecatrònics

33
66

Simulació de sistemes mecatrònics
UF1 Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics
UF2 Simulació d'estacions automatitzades

33
33

Muntatge i unió
UF1 Muntatge i unió

19
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16

Disseny mecànic avançat
UF1 Disseny mecànic avançat

17

14

33

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual

198

UF2 FOL-EIE Dual

33

UF3 Anglès tècnic

99

Formació en centres de treball

350

Qualificacions professionals
▪
▪

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip
industrial i línies automatitzades de producció IMA377_3 (C)
Disseny de productes de fabricació mecànica FME037_3 (I)

Competències professionals
Com a competències professionals es poden destacar:
▪
Desenvolupar processos i mètodes de manteniment i reparació i organitzar la seva execució
▪
Gestionar i supervisar els processos d'instal·lació i de manteniment i reparació de l'equip industrial,
realitzant la seva posada al punt
▪
Desenvolupar projectes de millora i modificació de l'equip industrial

Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
En indústries metal·lúrgiques i de fabricació de productes metàl·lics
▪
En indústries de la construcció de maquinària i equip mecànic
▪
En indústries de construcció i muntatge de vehicles automòbils
▪
En indústries tèxtils, edició i arts gràfiques
▪
En indústries de productes alimentaris i de begudes
▪
En enginyeries i serveis de manteniment

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Tècnic en Instal·lacions i muntatges d’equips industrials.
▪

Tècnic en Organització del manteniment.

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Estudis universitaris oficials de grau.
Un altre cicle de grau superior.
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▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

792

383

2.000 +66h de tutoria

Organització curricular 20-22
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

726

350

2.000
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Química

Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat [CSAC]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.617 hores de formació en el centre educatiu
▪
449 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.584 hores de formació en el centre educatiu.
▪
416 hores de formació en centres de treball.

Competència general del cicle
La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla
de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats,
orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes
de bones pràctiques en el laboratori.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 2

Anàlisis químiques

198

UF 1

Materials i reactius per a l’anàlisi química

66

UF 2

Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics

99

UF 3

Anàlisi orgànica

33

Anàlisi instrumental

198

UF 1

Mètodes elèctrics

66

UF 2

Mètodes òptics

90

UF 3

Mètodes de separació

42

Mòdul 5

Assajos fisicoquímics

99

UF 1

Propietats i assajos fisicoquímics

75

UF 2

Assajos organolèptics

24

Mòdul 6

Assajos microbiològics

165

UF 1

Preparació d’equips i mostres Tècniques de sembra

48

UF 2

Anàlisi microbiològica d’aigües

45

Mòdul 3
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UF 3

Anàlisi microbiològica d’aliments

45

UF 4

Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies

27

Assajos biotecnològics

99

UF 1

Biologia molecular

66

UF 2

Assajos de mutagenicitat

33

Qualitat i seguretat en el laboratori

99

UF 1

Sistemes de gestió de qualitat

27

UF 2

Tractament dels resultats analítics

36

UF 3

Seguretat i gestió ambiental

36

Mòdul 7

Mòdul 8

Tutoria 1

33

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 1

Mostreig i preparació de mostra

132

UF 1

Preparació d’equips i mostres per a l’anàlisi

76

UF 2

Pla de mostreig

28

UF 3

Presa de mostres

28

Assajos físics

99

UF 1

Tipus de materials

33

UF 2

Assajos físics destructius i no destructius

66

Formació i orientació laboral

66

UF 1

Incorporació treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 11

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat

231

Mòdul 4

Mòdul 9

Mòdul 12
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Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat

231

Mòdul 13

Formació en centres de treball

449

UF 1

Formació en centres de treball

449

UF 1

Tutoria 2

33

*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)
1

9

10

Mostreig i preparació de la mostra
UF1 Preparació d’equips i mostres per a l’anàlisi

76

UF2 Pla de mostreig

28

UF3 Presa de mostres

28

Formació i orientació laboral
UF1 Incorporació al treball

49

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

Empresa i iniciativa emprenedora
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

11

50

Anglès tècnic
UF1 Anglès tècnic

14

99

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual

231

UF2 FOL-EIE

13

33

Formació en centres de treball

416

Qualificacions professionals
Com a qualificacions professionals incloses en el títol estan:
▪
Assajos microbiològics i biotecnològics QUI 020_3 (C)
▪
Assajos físics i fisicoquímics QUI 021_3 (C)
▪
Anàlisi química QUI 117_3 (C)
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Àmbits professionals i de treball
Aquest tècnic exercirà la seva activitat:
▪
En laboratoris de control de qualitat
▪
Laboratoris de plantes de tractament d’aigües
▪
Laboratoris d’investigació i desenvolupament
▪
Plantes pilot

Principals ocupacions i llocs de treball
A tall d'exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:
▪
Tècnic de laboratori i de control de qualitat
▪
Analista d’investigació i desenvolupament
▪
Analista d’aigües
▪
Analista de primeres matèries i productes acabats

Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Estudis universitaris oficials de grau.
Un altre cicles formatiu de grau superior.

▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

891

726

449

2.000 +66h de tutoria

Organització curricular 20-22

Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FCT

Hores totals

957

627

416

2.000
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Química

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i
afins [CSPF]/LOE
Durada primer curs curricular 21-23
2.000 hores + 66h de tutoria distribuïdes:
▪
1.617 hores de formació en el centre educatiu
▪
449 hores de formació pràctica en centres de treball

Durada segon curs curricular 20-22
2.000 hores distribuïdes:
▪
1.584 hores de formació en el centre educatiu
▪
416 hores de formació en centres de treball

Competència general del cicle
És competència general d'aquest títol consisteix a gestionar i participar en les operacions de fabricació,
condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el
funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments
normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Organització curricular 21-23

Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Primer curs (tarda de 15 a 21:00 h)
Mòdul 1

Organització i Gestió de la Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

66

UF 1

Normativa i organització

33

UF 2

Protocols de fabricació

33

Operacions Bàsiques en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins

165

UF 1

Operacions bàsiques de separació per difusió

33

UF 2

Operacions bàsiques de separació mecànica

44

UF 3

Operacions galèniques

44

UF 4

Operacions de reacció

44

Principis de Biotecnologia

99

UF 1

Biologia cel·lular

33

UF 2

Biologia molecular

46

UF 3

Bioinformàtica

20

Mòdul 3

Mòdul 4
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Mòdul 5

Seguretat en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins

66

UF 1

Tipus de riscos

15

UF 2

Prevenció i protecció

31

UF 3

Protecció ambiental

20

Àrees i Serveis Auxiliars en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins

132

UF 1

Àrees i serveis auxiliars

20

UF 2

Aigua de procés

30

UF 3

Gasos, equips de pressió i buit

25

UF 4

Calor i fred

32

UF 5

Transport de materials

25

Mòdul 7

Tècniques de Producció Biotecnològica

99

UF 1

Processos de producció biotecnològica

20

UF 2

Tècniques de cultiu

40

UF 3

Bioreactors i biocatàlisi

39

Tècniques de Producció Farmacèutica i Afins

132

UF 1

Productes farmacèutics i afins

33

UF 2

Fabricació de formes farmacèutiques no estèrils

66

UF 3

Fabricació de formes farmacèutiques estèrils

33

Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés

66

UF 1

Materials i elements mecànics

20

UF 2

Instal·lacions i màquines hidràuliques, pneumàtiques i elèctriques

26

UF 3

Organització del manteniment bàsic

20

Mòdul 6

Mòdul 8

Mòdul 11

Tutoria 1

33
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Nom del mòduls i unitats formatives
Hores

Segon curs (tarda de 15 a 21:00 h)*
Mòdul 2

Control de Qualitat de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

132

UF 1

Sistemes de control de qualitat

12

UF 2

Plans de mostreig i presa de mostres

30

UF 3

Assajos físics i fisicoquímics

30

UF 4

Anàlisis químiques

30

UF 5

Assajos microbiològics i biotecnològics

30

Regulació i Control en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins

66

UF 1

Mesures industrials

30

UF 2

Control de processos

18

UF 3

Automatismes

18

Condicionament i Emmagatzematge de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

66

UF 1

Condicionament

33

UF 2

Emmagatzematge

33

Formació i Orientació Laboral

66

UF 1

Incorporació al treball

33

UF 2

Prevenció de riscos laborals

33

Mòdul 13

Empresa i Iniciativa Emprenedora

66

UF 1

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 14

Anglès tècnic

99

UF 1

Anglès tècnic

99

Projecte de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

231

Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

231

Mòdul 16

Formació en Centres de Treball

449

UF 1

Formació en Centres de Treball

449

Mòdul 9

Mòdul 10

Mòdul 12

Mòdul 15
UF 1

Tutoria 2

33
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*a partir del curs 22-23
Organització curricular 20-22
Segon curs (tarda de 15 a 21 h)

2

12

13

Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològis i afins
UF1 Sistemes de control de qualitat

20

UF2 Plans de mostreig i presa de mostres

33

UF3 Assajos físics i fisicoquímics

33

UF4 Anàlisis químiques
UF5 Assajos microbiològics i biotecnològics

46
33

Formació i orientació laboral
UF1 Incorporació al treball

49

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

Empresa i iniciativa emprenedora
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

14

50

Anglès tècnic
UF1 Anglès tècnic

17

16

99

Mòdul Dual
UF1 Projecte Dual

231

UF2 FOL-EIE Dual

33
416

Formació en centres de treball

Qualificacions professionals
▪
▪
▪

Organització i control del condicionament de productes farmacèutics i afins QU_2-115_3 (C)
Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins QU_2-116_3 (C)
Organització i control de processos i realització de serveis biotecnològics QU_2-480_3 (C)

Ocupacions i llocs de treball
▪
▪
▪
▪

Encarregats d’operadors de màq. per fabricar i condicionar productes químics.
Supervisor d’àrea de producció, de condicionat, de planificació.
Coordinador d’àrea, Cap d’equip de reactor/bioreactor
Tècnic de control
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Estudis a què es pot accedir
▪
▪

Estudis universitaris oficials de grau.
Un altre cicle formatiu de grau superior.
▪

Organització curricular 21-23
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FPCT

Hores totals

858

759

449

2.000 +66h de tutoria

Organització curricular 20-22
Hores 1r curs

Hores 2n curs

Hores FCT

Hores totals

924

660

416

2.000

Codi: COP

Elaboració:
Cap d’Estudis FP

Revisió:
Coordinació Qualitat

Aprovació:
Director

Versió 1

Nom document:
Criteris d’Organització Pedagògica d’FP

Pàgina 87 de 90

Data aprovació:
Juliol 2021

Una vegada imprès el document pot quedar obsolet

Annex 3
Relació entre els ensenyaments i les opcions del curs d’accés a cicles de grau superior
Ensenyaments

Opcions del curs d’accés

a) Famílies professionals de formació professional

CT

HS

Activitats físiques i esportives

X

X

Administració i gestió

AR

EE
X

X

Agrària

X

Arts gràfiques

X

X

Arts i artesanies

X

Comerç i màrqueting

X

Edificació i obra civil

X

Electricitat i electrònica

X

Energia i aigua

X

Fabricació mecànica

X

Fusta, moble i suro

X

Hoteleria i turisme

X

X

Imatge i so

X

X

Imatge personal

X

X

Indústries alimentàries

X

Indústries extractives

X

Informàtica i comunicacions

X

Instal·lació i manteniment

X

Maritimopesquera

X

Química

X

Sanitat

X

Seguretat i medi ambient

X

Serveis socioculturals i a la comunitat

X

X
X

Tèxtil, confecció i pell

X

Transport i manteniment de vehicles

X
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Vidre i ceràmica

X

b) Cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny

X

c) Ensenyaments esportius

X

X
X

X

CT: Cientificotecnològica
HS: Humanística i social
AR: Artística
EE: Esportiva

Annex 4
Criteris d’aplicació de l’FP dual a l’Institut Miquel Biada (Extracte
de la Guia de l’FP Dual )
La Formació Professional Dual es basa en potenciar la figura de l’aprenent. Permet compaginar
la formació en el centre i en una empresa del sector (amb un contracte o beca), desenvolupar el
potencial professional, aprendre en situacions reals de treball i adquirir experiència professional.
Cada alumne tindrà un tutor del centre i un tutor de l’empresa que realitzaran el seguiment de la
progressió de l’alumne. L’activitat que l’alumne desenvolupa a l’empresa té el seu reconeixement
en la superació, si s’escau, de les unitats formatives que li corresponen.
L’inici de les pràctiques en dual està pensat a partir del tercer trimestre del primer curs ja que
l’estada a l’empresa pot ser de 2 a 10 mesos, en modalitat de beca, i de fins a 3 anys en contracte
de formació.
Els alumnes que no cursen FP dual, cursaran el Mòdul dual i realitzaran l’FCT convencional.
Quan l’Anglès no formi part del currículum oficial del cicle, aquest s’impartirà en el Mòdul dual i
serà obligatori per a tots els alumnes, inclosos els que realitzen l’FP Dual.

El principals criteris d’incorporacióa l’FP dual seran:
a) Nombre d’ofertes d’empreses.
b) Criteri de l’equip docent. Els alumnes seran proposats per l’equip docent en funció dels
següents criteris:
1.- Resposta curricular i actitud positiva de l’alumne, valorat per l’equip docent.
2.- Correspondència amb el perfil sol·licitat per l’empresa.
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La formació professional dual no està pensada (per decisió del nostre centre) per als alumnes
que no tenen interès, ni actitud adequada.
Avaluació de l’FP Dual:
El seguiment es realitza mitjançant el qBID Dual, on constarà la valoració del procés i la nota del
tutor del centre.
La nota final del procés d’FP Dual la determina el tutor del centre en funció de:
a) La informació del seguiment.
b) La Memòria escrita que l’alumne ha de presentar al seu tutor del centre.
c) Exposició oral de la Memòria.
Contingut de la Memòria
● Introducció: presentació de l’empresa.
● Cos:
1) Tasques i funcions realitzades a l’empresa, especificades de la forma més detallada
possible.
2) Aparells, maquinària, eines i programari que s’han utilitzat.
3) Cursos de formació que ha realitzat a través de l’empresa, si és el cas.
4) Activitats d’I+D+i (Investigació, desenvolupament i innovació) realitzades, si és el cas.
● Conclusions i valoració personal.
Format de la Memòria:
a) La memòria es presentarà escrita en català o castellà i incorporarà portada, índex i
contraportada. A la portada s’especificarà el nom i cognoms de l’autor, el nom de l’empresa on
ha realitzat l’FP Dual, el nom del tutor del centre i l’any acadèmic . També s’hi ha d’incloure una
contraportada en blanc.
b) Es realitzarà amb processador de textos amb el tipus de lletra Times Roman o Arial de 12
punts.
c) Es presentarà en fulls blancs DIN A-4.
d) S’ha d’escriure a espai i mig (1,5 línies), respectant uns marges amplis. Són aconsellables uns
marges de 3 cm a dalt, a baix i a l’esquerra i 2 cm a la dreta.
e) Cal numerar les pàgines i enquadernar el document.
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