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Institut La Garrotxa
L’Institut La Garrotxa és un centre públic 
de Formació Professional creat el 1974.

Des del 2002, el centre forma part del 
projecte de Xarxa de Qualitat i Millora 
Contínua i compta amb el Certifi cat ISO 
9001:2015. Actualment participa activa-
ment en diverses xarxes: Innovació, Mo-
bilitat, Emprenedoria i FP DUAL. 

S’imparteixen estudis de formació pro-
fessional de 8 famílies diferents, amb un 
total de vuit cicles formatius de grau mit-
jà i set cicles formatius de grau superior. 
Quatre dels quals són en format DUAL.

El centre disposa de la Carta ERASMUS+ 
que permet realitzar la formació en cen-
tres de treball a l’estranger a un gran 
nombre d’alumnes.
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Cicles Formatius de Grau Mitjà
CONDICIONS D’ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
s’ha de complir un dels requisits següents:

• Disposar de títol de graduat/a en educació secundària (ESO)
• Disposar del títol d’FP1 (tècnic auxiliar) o equivalent
• Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació profes-

sional inicial (PQPI)
• Tenir el segon de BUP aprovat
• Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM)
• Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
• Disposar d’un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

SORTIDES ACADÈMIQUES

• Realitzar un altre Cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
• Accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família profes- 

sional o d’altres famílies.
• Cursar Batxillerat.

DURADA DELS CICLES

• Durada: 2.000 hores (excepte Cures auxiliars d’infermeria 1.400 hores)
• Distribució: Intensiu, dos cursos acadèmics

MÉS INFORMACIÓ

• Web: www.ieslagarrotxa.cat
• E-mail: ieslagarrotxa@xtec.cat
• Telèfon: 972 26 22 00
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Cures auxiliars d’infermeria
En aquests estudis s’aprèn a: preparar el material d’infermeria i aplicar cures 
auxiliars d’infermeria, gestionar les condicions sanitàries de l’entorn del pa-
cient i del material sanitari, col·laborar en el suport psicològic dels pacients/
usuaris i en la seva educació sanitària i realitzar tasques d’instrumentació 
bucodental.  

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• el benestar del pacient
• cures bàsiques d’infermeria
• primers auxilis
• recolzament psicològic al pacient
• educació per a la salut
• tècniques d’ajuda odontològica
• higiene i neteja, tant del medi com del material hospitalari
• documentació sanitària

Sortides professionals

Podràs formar part d’un equip d’infermeria com a tècnic en un Hospital, en un 
CAP (Centre d’Atenció Primària), en Consultes mèdiques, Centres geriàtrics, 
Centres de salut mental, Clíniques dentals, Centres de balneoteràpia, Unitats 
d’atenció sociosanitària.
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Confecció i moda
En aquests estudis s’aprèn a crear i dissenyar peces de vestir i complements 
en teixit, punt i pell, així com a realitzar la confecció industrial mitjançant el 
tall, la unió i els acabats, per tal de poder dirigir i elaborar la confecció indus-
trial, participar en el disseny i desenvolupar el producte.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb:

• matèries tèxtils i pell
• patrons i tall de materials
• confecció a mida i confecció industrial
• acabats en confecció
• moda i tendències
• informació i atenció al client
• manteniment de les màquines per a la confecció

Sortides professionals 

Operari especialista en els diferents aspectes relacionats amb la confecció, 
com ara, operari de sastreria i modisteria, tallador de peces i articles tèxtils, 
confeccionista, operari de sastreria i modisteria, cosidor, brodador, planxa-
dor, acabador. Professional per atendre el client en establiments dedicats a 
la realització de vestuari.
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Producció agropecuària
L’objectiu d’aquests estudis és capacitar l’alumnat per organitzar i gestionar 
els mitjans de producció agropecuària, tant en explotacions familiars com en 
empreses agrícoles i ramaderes, i dotar-lo de coneixements per poder parti-
cipar de manera activa en el control i selecció de llavors, adobs i races més 
apropiades i maquinària més adaptable a les condicions de l’explotació.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb:

• fonaments agronòmics i zootècnics
• implantació de cultius i control fitosanitari
• producció agrícola
• producció de llet, ous i animals, de carn...
• instal·lacions agrícoles i infraestructures
• taller i equips de tracció

Sortides professionals

Treballador qualificat per compte propi o d’altri en cultius i ramaderia, així 
com: agricultor, horticultor, fructicultor, criador de bestiar, productor de llet, 
d’ous. També per realitzar feines com operador de maquinària agrícola i ra-
madera.
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Jardineria i fl oristeria
Es forma l’alumne com a tècnic en jardineria i fl oristeria capaç d’instal·lar, 
conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com a professional per 
comercialitzar material vegetal i de jardineria. S’aprèn a manejar i mantenir la 
maquinària i els estris necessaris.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb:

• fonaments agronòmics
• principis de sanitat vegetal i control fi tosanitari
• producció de plantes i gleves en viver
• implantació i manteniment de jardins i zones verdes
• composicions fl orals i amb plantes
• establiments de fl oristeria i tècniques de venda
• infraestructures i instal·lacions agrícoles
• taller i equips de tracció

Sortides professionals 

En jardineria en general. Com a treballador en vivers, jardins i hortes, zones 
verdes, parcs urbans i jardins històrics. Per compte propi en empresa de jar-
dineria. Com a tècnic qualifi cat en vivers, especialista en recollida de llavors i 
fruits en alçada. Venedor de fl oristeria per compte propi o aliè.
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Elaboració de
productes alimentaris
Aquests estudis estan encaminats a proporcionar els coneixements neces-
saris per elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de 
producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips 
i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció 
ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb:
• elaboració de productes:

• carnis
• làctics
• vegetals
• derivats de cereals
• productes de la pesca

• elaboració de plats cuinats
• seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

Sortides professionals

Treballador qualifi cat per compte d’altri en: elaboració de productes alimenta-
ris, operador de màquines i equips per al tractament i elaboració de productes 
alimentaris, operador i controlador de línies d’envasament i embalatge, re-
cepcionista i magatzemista, abastador de matèries primeres i materials a les 
línies de producció, operador de dosifi cadors, supervisor de línia.
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Mecanització
L’objectiu d’aquests estudis és donar resposta a les necessitats del mercat 
laboral, formant operaris qualifi cats en l’especialitat mecànica i capacitant 
els alumnes per determinar, planifi car i executar el procés de mecanització de 
productes industrials metàl·lics.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• Tècniques de fabricació i mecanització:
• torn
• fresa
• control Numèric
• tècniques de Tall
• electroerosió
• soldadura
• conformació

• Disseny gràfi c: Solidworks
• Metrologia i assajos de materials
• Automatització industrial

Sortides professionals

Preparador de màquines, conductor de màquines-eines per arrencament de 
ferritja (torner, fresador, mandrinador, rectifi cador, etc.), modelista, matricer 
modelista, programador de màquina-eina CNC, constructor de prototips, tam-
bé pot realitzar tasques en treballs relacionats amb el departament de control 
de qualitat.



Manteniment electromecànic
L’objectiu d’aquests estudis és donar resposta a les necessitats del mercat 
laboral, formant operaris qualificats en processos de muntatge i manteniment 
de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord 
amb la normativa vigent.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb:

• electricitat
• pneumàtica i Hidràulica
• quadres elèctrics
• autòmats programables
• tècniques de fabricació i mecanització:

• torn
• fresa
• soldadura

Sortides professionals

Tècnic dels equips de manteniment en el sector industrial, quadrista, mun-
tador de maquinària, tècnic de manteniment de maquinària i d’instal·lacions 
en general.

GM_13

GM
Cicles Formatius
de Grau Mitjà



GM_14

Instal·lacions elèctriques i
automàtiques.
Amb continguts de robòtica
L’objectiu d’aquests estudis és formar tècnics per muntar i mantenir línies i 
instal·lacions de distribució d’energia elèctrica i instal·lacions singulars i d’au-
tomatització d’edifi cis i control, i per realitzar manteniment i assaig de mà-
quines elèctriques. Aquests estudis donen la qualifi cació com a instal·lador 
autoritzat en Baixa Tensió.

Què s’estudia

Coneixements relacionats amb: 

• instal·lacions elèctriques en habitatges i locals especials
• automatització Industrial: quadres elèctrics, pneumàtica i autòmats pro-

gramables
• domòtica
• màquines elèctriques
• instal·lacions fotovoltaiques
• instal·lacions de TV, telefonia i xarxes de dades.

Sortides professionals

Instal·lador elèctric industrial, instal·lador elèctric domèstic (habitatges, edi-
fi cis, ofi cines,…), tècnic elèctric en indústria, operari tècnic de companyia 
elèctrica, domòtica i efi ciència energètica. Professional en automatització, 
instal·lacions solars fotovoltaiques, instal·lacions TV i telefonia.
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